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طالق هاى الکچرى 
در بین نوکیسه ها

درد مضاعف
 براى بیماران خاص

2

معتادانى که باید درمان 
شوند، نه فقط جمع آورى

آموزشگاه هاى
 رانندگى مزاحم

یک چهارشنبه متفاوت
با «علفزار»

3

3

       

خواص 
معجزه آساى پیاز 
براى سالمندان

نقاط حادثه خیز تا نیمه اول سال آینده اصالح شود
3
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پیشنهاد راه اندازى
 نخستین شعبه استانى 
فرابورس کشور در 

اصفهان

براى التیام زخم هاى عفونى از پیاز تازه به صورت موضعى 
نیز استفاده مى کردند، چون پیاز آلودگى ها را به خود 

جذب و زخم یا هواى محیط را ضدعفونى مى کند.
ســبزیجات سرشــار از ویتامین ها، مواد معدنى 

مختلف و ترکیبات گیاهى قوى هستند..

رئیس کمیسیون بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانى 
ایــران در همایــش «فرصت هــاى تأمیــن مالى 
شرکت هاى دانش بنیان» در اتاق بازرگانى اصفهان 
پیشنهاد داد، نخســتین شعبه اســتانى فرابورس در 

اصفهان راه اندازى شود. 
به گــزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان، 
مجتبى کاروان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتــاق بازرگانــى ایــران و نایب رئیس کمیســیون 

مسئولیت هاى اجتماعى اتاق بازرگانى اصفهان ...

برگزارى مراسم شیرخوارگان حسینى در چهارباغبرگزارى مراسم شیرخوارگان حسینى در چهارباغ
همزمان با پخش از شبکه هاى ملى انجام خواهد شد؛همزمان با پخش از شبکه هاى ملى انجام خواهد شد؛

6

اولتیماتوم استاندار اصفهان در جلسه راهبرى بررسى وضعیت تصادفات استان؛

مهاجم سرخ ها 
به اصفهان مى آید؟

شرزود تمیروف، مهاجم ازبکســتانى پرسپولیس على رغم 
گلزنى در بازى هاى تدارکاتى پرســپولیس به یک باره با 
انتشار پیامى در فضاى مجازى از هواداران پرسپولیس 
خداحافظى کرد. این اتفاق درحالى افتاد که این بازیکن 

با پرسپولیس قرارداد داشته...
7

در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

در همایش 
اتاق بازرگانى اصفهان مطرح شد؛

ما حرفه اى هستیم، 
آنها هم حرفه اى 

هستند!

به بهانه عالقه «با حساب و کتاب»
 میالنى ها به طارمى

چرا ایرانى ها در آرایش کردن افراط مى کنند؟
2
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روایت سرمربى سپاهانروایت سرمربى سپاهان
 از ُکرى خوانى ساپینتو

رشد 30 درصدى اعتبارات شاهین شهر برنامه ریزى واتس آپ براى تغییر بزرگ استان احداث «باغ نور» در اصفهانتکنولوژى مزیت هاى صبحانه پر پروتئین براى سالمتىاستان سالمت

شرکت قند اصفهان (سهامى عام)درنظر دارد نسبت به واگذارى سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود به 
شرکت پیمانکار (تامین خودرو به همراه راننده) واجد شرایط و متبحر و با سابقه مرتبط از طریق مناقصه 

عمومى با رعایت شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى مناقصه عمومى جهت اطالع از اسناد مناقصه شامل قرارداد، 

شرایط عمومى و اختصاصى  به آدرس کارخانه، ساختمان ادارى واحد بازرگانى مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهى لغایت 1401/05/20 در محل شرکت، واحد تدارکات و 

پشتیبانى، واقع در خیابان جى شرقى، سه راه ارغوانیه، روبروى دانشگاه آزاد اسالمى 
مهلت تحویل اسناد و مدارك: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/05/29

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: روز یکشنبه مورخ 1401/05/30
شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر:

تلفن کارخانه: 11-35210810 - 031 داخلى 363 
شماره همراه: 09123202713 آقاى مهرآیین از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر و از ساعت 15 لغایت 18 عصر 

 شرکت قند اصفهان (سهامى عام)

آگهى مناقصه عمومى (تجدید مرحله اول)
واگذارى سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت قند اصفهان (سهامى عام) سال 1401

شرکت قند اصفهان (سهامى عام) درنظر دارد نسبت به واگذارى نگهدارى و بهره بردارى از زمین چمن 
فوتبال و تجهیزات متعلق به آن به اشخاص حقوقى یا حقیقى واجد شرایط و معتبر و با سابقه مرتبط از طریق 

مزایده عمومى با رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى مزایده عمومى جهت اطالع از اسناد مزایده شامل قرارداد، 

شرایط عمومى و اختصاصى  به آدرس کارخانه، ساختمان ادارى واحد بازرگانى مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اســناد مزایده از تاریخ درج آگهى لغایت 1401/05/20 در محل شرکت، واحد تدارکات و 

پشتیبانى، واقع در خیابان جى شرقى، سه راه ارغوانیه، روبروى دانشگاه آزاد اسالمى 
مهلت تحویل اسناد و مدارك: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/05/29

تاریخ گشایش اسناد مزایده: روز یکشنبه مورخ 1401/05/30
شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر:

تلفن کارخانه: 11-35210810 - 031 داخلى 363 
شماره همراه: 09123202713 آقاى مهرآیین از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر و از ساعت 15 لغایت 18 عصر 

     شرکت قند اصفهان (سهامى عام)

آگهى مزایده عمومى (تجدید مرحله اول) 
بهره بردارى از زمین چمن شرکت قند اصفهان (سهامى عام) سال 1401

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اي 

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى، به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

مبلغ تضمین شماره مناقصه موضوعردیف
شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ریال ) 

1
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار 
قطر  200 میلیمتر جهت منطقه اردستان 

و نجف آباد 
401 - 2 – 176 /2407,200,0002001001434000106

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/5/11  

مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:1456

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
 (www.setadiran.ir) 5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه

بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
1401/5/19چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/5/29شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1401/5/30یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

روزنامه نصف جهان|تاریخ انتشار 1401/05/12
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پووخىىرککز از کرى خوانى ساپینتو  از کرى خوانى ساپینتووسىى

سخنگوى انجمن سخنگوى انجمن 
واردکنندگان موبایل، واردکنندگان موبایل، 

تبلت و لوازم جانبى:تبلت و لوازم جانبى:

22 میلیون دستگاه  میلیون دستگاه 
موبایل، کمتر به موبایل، کمتر به 
کشور وارد شدکشور وارد شد

وضعى
د 
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2 میلیون دستگاه موبایل
 کمتر به کشور وارد شد

وقتى الستیک هواپیماها
 مى ترکند

خبرخوان
 نوشته  عجیب

 در استوارنامه 
  همشهرى آنالین | سفیر برزیل در 
ایران گفت: اســتوار نامه ام را بــا جمله آبادان 
برزیلته به رئیس جمهور ایــران تقدیم کردم. 
«لودمــار آگیار» گفت: اولین چیــزى که وارد 
ایران شدم از مردم شــنیدم این بود که چقدر 
آبادانى ها فوتبال برزیل را دوست دارند، اولین 
جمله یا اصطالحى که در ایران یاد گرفتم آبادان 
برزیلته بود. وى افزود: زمانى که قرار بود استوار 
نامه ام را به رئیــس جمهور ایران تحویل دهم 
صحبت هایم را با جمله آبادان برزیلته به پایان 
رساندم و از پشت ماسک شاهد لبخند حاضران 

در جلسه بودم.

کارت نان نداریم
امــور    همشهرى آنالین |وزیــر 
اقتصادى و دارایى مى گویــد برخالف برخى 
شــایعات و گمانه زنى ها، دولت هیچ برنامه اى 
براى صدور کارت نان ندارد. احسان خاندوزى 
اظهار کــرد: تاکنون هیچ بحثى در شــوراى 
اقتصــادى دولت دربــاره صــدور کارت نان 
مطرح نشده بلکه چیزى که در دستور کار قرار 
گرفته بحث فروش نان بــه خانوارها از طریق 

کارت هاى بانکى است.

25 استان 
درگیر سیالب شدند 

مهدى ولى پور، رئیس ســازمان    مهر |
امــداد و نجات هالل احمر گفــت: در کل 25 
استان کشور درگیر ســیالب شدند. وى اشاره 
کرد: مجموع نقاط درگیر ما در شهرســتان ها، 
روستاها و محورهاى مواصالتى 1669 نقطه 
است. ولى پور در ادامه گفت: بیشترین حضور 
نیروهاى ما در اســتان هاى کهگیلویه و بویر 
احمد، لرستان، تهران، چهارمحال و بختیارى، 
شمال خوزستان، جنوب سیستان و بلوچستان، 

کرمان و فارس است. 

6 همسرکشى در یک ماه
  روزنامه خراسان | نیمــه شــب یک 
شنبه در روستاى کاظم آباد مشهد مرد معتادى 
به دلیل استعمال مواد مخدر با همسرش دچار 
اختالفات شــدیدى بــوده و بــه همین دلیل 
همســرش را به طرز دلخراشى به قتل رسانده 
است. این ششمین همسرکشى بى رحمانه طى 

یک ماه گذشته در مشهد است.

هزینه نادر بودن
  ایلنا | مدیرعامل بنیاد بیمارى هاى نادر، 
با بیان اینکه طیف گســترده اى از بیماران نادر 
وجود دارد که هزینه هاى متفاوت دارند، گفت: 
به طور مثــال هر آمپول بیمــاران اس. ام. اى 
نزدیک 60 تا 70 میلیون تومان اســت که باید 
هر هفته آن را تزریق کننــد و یا آنزیمى که در 
هر وعده غذا باید بیمــاران ام پى اس بخورند 
در غیــر این صــورت دچار اســهال شــدید 

مى شوند.

2 واکسن حذف شدند
  ایسنا |  رئیــس اداره بیمارى هاى قابل 
پیشگیرى با واکســن وزارت بهداشت با اشاره 
به حذف دو واکسن اســپوتنیک و آسترازنکا از 
سبد واکسیناســیون ایران علیه کرونا به دلیل 
پایان تاریــخ مصرف محموله هــاى موجود،  
گفت: اکنون هفت نوع واکســن در مراکز در 
اختیار مردم است؛ سه واکسن با پلتفرم ویروس 
غیرفعال شده شــامل واکســن هاى برکت، 
فخرا و ســینوفارم و چهار واکسن نیز با پلتفرم 
پروتئین نوترکیب شامل واکسن پاستوکووك، 

کووپارس، اسپایکوژن و نورا.

یک اظهارنظر غلط دیگر!
  خبرآنالین | میثم لطیفى، معاون رئیس جمهور 
در ادعایى عجیب گفت: «آلمان فقط 5 فرودگاه دارد 
ولى ما 50 فرودگاه داریم.» این ادعا در حالى مطرح 
شده که کشور آلمان بیش از 62 فرودگاه فعال و 30 

فرودگاه نظامى دارد.

حال وزیر خوب است 
حال وزیر آمورش و پرورش مســاعد    ایسنا|
اســت. یوســف نورى که به عنــوان نماینده ویژه 
رئیس جمهور براى شــرکت در مراســم تشییع و 
خاکســپارى دکترعادل آذر به شهرســتان دهلران 
اســتان ایالم ســفر کرده بود، در جریان برگزارى 
این مراســم دچار افت فشار شــد و از هوش رفت 
که پس از انجام معاینات پزشــکى از بیمارســتان 

مرخص شد.

سلبریتى هاى بدحجاب را 
بگیرید 

  انتخاب | دبیر ســتاد امر به معروف و نهى از 
منکر تصریح کرد: گشــت ارشــاد زمانى ارتقاء پیدا 
خواهد کرد که اگر فرزند بدحجاب مقامى را ســوار 
گشت ارشــاد کردند یا ســلبریتى هاى بدحجاب 
مدعو وزارت ارشــاد را در ون نشــاندند این یعنى 
ارتقاى گشت ارشــاد و اقتدار پلیس؛ در این صورت 
بدحجاب ها مى فهمند مسئله جدى است و مراعات 

خواهند کرد.

فرزندآورى تکلیف است
کمال حیدرى، معاون وزیر بهداشت    انتخاب|
با اشاره به طرح جوانى جمعیت و حمایت از خانواده، 
بیان کرد: جمعیت و فرزندآورى به عنوان یک تکلیف 
ملى و شرعى براى ما و یک بحث بسیار مهم براى 
کشور است چراکه خواب هاى پلیدى در این امر براى 

کشور دیده شده است.

جنگ هسته اى برنده ندارد
  آفتاب  نیوز| رئیس جمهورى روسیه در نامه اى 
به شرکت کنندگان کنفرانســى درباره پیمان عدم 
اشاعه هســته اى (ان پى تى) گفت که هیچ برنده اى 
در جنگ هســته اى وجود ندارد و هرگز نباید چنین 
جنگى آغاز شود. به نظر مى رســد سخنان پوتین با 
هدف اطمینان بخشى و نشان دادن روسیه به عنوان 
یک قدرت هسته اى مسئول است. این صحبت ها با 

اظهارات قبلى پوتین در تضاد است.

تکذیب ایجاد
 اتوبوس هاى زنانه

  رکنا|  رئیس شــوراى شــهر تهــران ایجاد
 اتوبوس هاى زنانه در تهران را تکذیب کرد. مهدى 
چمران گفت: در این خصوص هنوز موردى در شورا 
مطرح نشده است و چون تعداد خانم ها کمتر است 
ممکن است با جدا کردن اینها مشکالتى ایجاد شود 
و فاصله زمانى این اتوبوس ها بیشتر شود. وى درباره 
ورود آقایان به بخش زنانه متــرو گفت: این را خود 
مردم باید رعایت کنند و نمى شود جلوى هر در مترو 

یک مأمور گذاشت تا این کار اتفاق نیفتد. 

اپیدمى شهرسازى
  خبرگزارى صداوسیما| رئیــس مرکــز 
پژوهش هاى مجلس با هشــدار جدى در خصوص 
تغییرات بى رویه در نظام تقسیمات کشورى گفت: 
ابعاد منفى تبدیل بیش از حد کشــور به واحد هاى 
سیاســى کوچک، مســئله اى اســت که نمى توان 
به ســادگى از آن گذشــت. نگاهــدارى بیان کرد: 
طى بازه زمانى شــهریور 1396 تا مرداد 1400، در 
مجموع 179 شــهر  ایجاد شده اســت. درواقع طى 
این بازه زمانى، تقریبًا هر هشت روز یک شهر ایجاد 

شده است.

سخنگوى انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبى با بیان اینکه در چهار ماهه نخست امسال حدوداً 
دو میلیون دســتگاه کمتر از سال قبل موبایل به کشور 
وارد شده، اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون 
و 850 هزار دســتگاه موبایل ذخیره که هنوز خاموش 
هستند و در شــبکه ارتباطى فعال نشده اند، وجود دارد. 
بیش بینى مى شود ظرف یک تا یک ماه و نیم آینده این 

دستگاه ها وارد شبکه ارتباطى کشور شود.
محمدرضا عالیان در گفتگو با «ایسنا»، اظهار کرد: کل 
واردات موبایل در چهار ماه ابتدایى امسال حدود چهار 
میلیون دستگاه به ارزش 970 میلیون دالر بوده که 150 

هزار دستگاه به ارزش حدود 100 میلیون دالر به صورت 
مسافرى وارد کشور شده است.

همچنین به گفته وى از این چهار میلیون دســتگاهى 
که در سال 1401 به کشور وارد شده، حدود 240 هزار 
دستگاه باالى 600 دالر بوده است. همچنین بیش از 
65 هزار دســتگاه موبایل باالى 600 دالر به صورت 

مسافرى به کشور وارد شده است .
عالیان با بیان اینکه تخصیص نیافتن ارز باعث شــده 
بسیارى از شــرکت ها در شرف ورشکســتگى باشند، 
تصریح کرد: تعداد زیادى از این شرکت ها پرسنل زیادى 

دارند که خطر بیکارى آنها وجود دارد .

یکى از پرتکرارترین سوانح هوایى در ماه هاى گذشته 
ترکیدن الستیک هواپیماست که سازمان هواپیمایى را 
هم بر آن داشت تا گزارش توصیه نامه ایمنى جداگانه اى 
در این باره بنویســد و منتشــر کند. توصیه نامه اى که 
عواملى مرتبط بــا فرودگاه ها، ایرالین هــا و تعمیر و 
نگه دارى هواپیماست.اما روز دوشنبه باز هم الستیک 
هواپیما بوئینگ 737 سپهران در فرودگاه مشهد ترکید 
و گر چه به گفته حســن رضایى فر، رئیس کمیسیون 
بررسى سوانح و حوادث سازمان هواپیمایى کشورى در 
این حادثه مشکل فنى در والو (منفذ تأمین باد) الستیک 
هواپیما بوده است و ارتباطى با باند هواپیما نداشته است؛ 

اما اشکال در سطوح پروازى یکى از عواملى بود که در 
آخرین گزارش سازمان هواپیمایى کشورى در ترکیدن 
الستیک هواپیما به آن اشاره شده است.از سوى دیگر 
محمد محمدى بخــش، رئیس ســازمان هواپیمایى 
کشورى نیز پیش از این حادثه در پاسخ به سئوالى درباره 
اینکه یکى از مشــکالت و عوامل ترکیدگى الستیک 
هواپیما، سطوح پروازى اســت که در حال حاضر از 10 
فرودگاه بین المللى تنها دو تــا فرودگاه گواهى دارند و 
اغلب این حوادث در فرودگاه مشهد رخ مى دهد، اعالم 
کرد:  سطوح پروازى داراى اشکال در حال ترمیم است و 

دستورات الزم براى اصالح آن را اعالم کردیم.

الدن ایرانمنش
از چهار سال پیش تاکنون هیچ تصمیمى از طرف وزارت 
صمت براى شــیوه ورود لوازم آرایشى به کشور گرفته 
نشده است. این بدان معناســت که از سال 97 تاکنون 
با توجه به بروز مشــکالت ارزى براى کشور، واردات 
بســیارى از اقالم غیر ضرورى از جمله لوازم آرایشى و 
بهداشتى، کاالهاى تجمالتى ممنوع است و از آن زمان 
تاکنون واردات این کاالها به صورت رسمى به کشور 

انجام نمى شود.
این در حالى است که ایرانى ها در سال 95 یعنى دو سال 
قبل از بسته شــدن درهاى واردات لوازم آرایشى رتبه 

هفتم استفاده از این اقالم را در جهان از آن خود کرده 
بودند و ما پس از عربستان در جایگاه دوم خاورمیانه قرار 
داشتیم. اما حاال که این محصوالت به صورت قاچاق 
به کشور وارد مى شود، مصرف لوازم آرایشى ایرانى ها از 

عربستان هم بیشتر شده است.
تبلیغات زیاد به واسطه ســود باالى این محصوالت و 
ســرمایه در گردش عظیم این کاالها تولیدکنندگان 
و توزیع کنندگان را واداشــته که از سرمایه در گردش 
20 هزار میلیاردى آن نگذرند و اقتصــاد پنهانى را در 
این حوزه تشکیل بدهند. اکنون در شبکه هاى مجازى 
هر روز بالگرهاى آرایشى و به اصطالح بیوتى بیشترى 

اضافه مى شــوند که آموزش هاى آرایشى مى دهند؛ به 
این معنا که یک فرهنگ اشتباه در حال جا افتادن است 
و افرادى که چنین ظاهرى ندارند نمى توانند در جامعه 
مقبولیت کســب کنند. امرى کــه نایب رئیس انجمن 
واردکنندگان فرآورده هاى آرایشــى و بهداشتى هم از 
آن یاد کرده است. به گفته موسى احمدزاده، رژلب، مژه 
مصنوعى، رژ گونه،الك و ریمل بیشترین استفاده را در 

بین لوازم آرایشى و بهداشتى دارند. 
مریم رفعت جاه، جامعه شــناس و عضــو هیئت علمى 
دانشــگاه تهران دلیل این ارتقاى رتبه را توجه افراطى 
به ظاهر، چــه بدن و چه صــورت در زنــان ایرانى بر

مى شمرد و مى گوید: باید ریشه یابى شود. به نظر من 
در ایران بــه دلیل محدودیت هاى پوششــى، صورت 
اهمیت زیادى پیدا مى کند و آرایش تأثیرگذارى آن را 

بیشتر مى کند.
به گفتــه او، در دنیاى مدرن ارزشــمندى و هویت زن 
منوط به آراسته و زیبا بودنش است. مدرنیته الگوهاى 
جدیدى را ایجــاد کرد که در آن زنان با بدنشــان و نه 
جایگاه اجتماعى و موقعیت تولیــدى خود هویت یابى 
مى شوند. از سوى دیگر سبک هاى جدید زندگى زنان 
را بیشتر به سمت مصرف گرایى سوق مى دهد و زنان با 
نماى ظاهرى است که هویت خود را ابراز مى کنند. بر 
اساس یک تحقیق هرچه زنان سرمایه هاى فرهنگى و 
اجتماعى بیشترى داشته باشند استفاده از لوازم آرایشى و 

تغییرات ظاهرى در آنها کمتر مى شود.
اما در سال هاى گذشــته گروهى از آقایان هم نسبت 
به اســتفاده از لوازم آرایشى و بهداشــتى عالقه نشان 
داده اند. به عقیده این جامعه شــناس، مراجعه آقایان به 
سالن هاى زیبایى و دریافت خدمات پوستى و بهداشتى 
از موضوعات دیگرى اســت که باید به آن توجه کرد. 
این مسئله بیشتر در قشــر مرفه جامعه دیده مى شود. 
قشرى که تمایل دارند تا ظاهر خود را جوان نگه دارند و 

جاذبه هاى ظاهرى خود را حفظ کنند.
شاهد این مدعا هم افزایش اســتفاده از لوازم آرایش و 
عمل هاى زیبایى است که نه تنها در بین دختران بلکه 

در بین پسران هم رشد قابل توجهى پیدا کرده است. 
روان شناسان، بخشى از این مقوله را مربوط به فرهنگى 
مى دانند که اخیراً در جامعه به وجود آمده یعنى فردى که 
تتو یا آرایش خاصى دارد مالك هاى زیبایى نسل جدید 
را داراست و کســى که چهره واقعى اش را حفظ کرده 
چندان در جمع ها پسندیده نیست و این دلیلى است تا 
فرد براى مقبولیت بیشتر مجبور به این شود که همرنگ 

جماعت شود.  

چرا ایرانى ها در آرایش کردن افراط مى کنند؟

جدیدترین ویدیو از ماهواره شــوالیه ســیاه منتشر شده است. 
گفته مى شــود ماهواره شوالیه ســیاه از 13 هزار سال قبل در 
حال چرخش به دور زمین بوده و واضح است که ساخته دست 

بشر نیست.
«شوالیه سیاه» یک جســم ماهواره مانند و در حال چرخش به 
دور زمین است که دانشمندان و نظریه پردازان توطئه، حکایات 

زیادى در وصف آن گفته اند. 
جالب اینکه به ادعاى یوفولوژیســت، «دونالد کیهو»، نیروى هوایى آمریکا در ســال 1954 دو ماهواره در حال 
چرخش به دور زمین را شناسایى کرد. اما در آن دوران، هیچ کشورى از فناورى الزم براى فرستادن ماهواره ها به 

مدار زمین برخوردار نبود. 
اما چه کسى بود که پیشینه چرخش شوالیه سیاه در مدار زمین را به 13 هزار سال قبل نسبت داد؟ «دانکن لونان» 
در سال 1973، پژواك هاى رادیویى دریافت شده توسط «یورگن هالز» را بررسى و این تئورى را مطرح کرد. البته 
با وجود تمام این ادعاها، در بیشتر مجامع علمى آن را بقایاى یک جرم فضایى مى دانند؛ نه تکنولوژى فرازمینى ها!

در روزهاى گذشــته خبرهایى از افزایش سود سپرده بانک ها 
دست به دســت مى شود. بر این اســاس، به نظر مى رسد که 
برخى از بانک ها سود سپرده هاى خود را به 20 و حتى 22درصد 

رسانده اند.  
بهاءالدین حسینى هاشمى، کارشــناس بانکى مى گوید: در 
شرایط کنونى، نرخ تورم ایران باالى 50درصد است. اصول 
اقتصاد مى گوید که نرخ سود بانکى باید حداقل به میزان تورم 
باشد. یعنى کسى که پول خود را به عنوان سپرده در بانک قرار مى دهد، نباید با کاهش ارزش پول خود مواجه 
شود. در واقع سود سپرده، باید کاهش ارزش پول ناشى از تورم را جبران کند. متأسفانه نرخ سود سپرده در ایران 
18 درصد و نرخ تورم باالى 50 درصد است. در این شرایط مردم پول خود را از بانک خارج کرده و به بازارهاى 
موازى مثل طال، ارز، خودرو و مسکن مى بردند. این موضوع باعث یک لجام گسیختگى در اقتصاد و یک تورم 
عمومى مى شود. به طور کلى در شرایط فعلى، نرخ بهره باید به گونه اى باشــد که پس انداز را حداکثر و تقاضا 

براى کاال را حداقل کند.

خورشید کیایى
دامنه و اپیدمى طالق در یک دهه اخیر در حالى در کشور 
ســیر صعودى به خود گرفته که معاون وزیر کشور در 
تازه ترین اظهارنظرهایش گفته بیشترین طالق در بین 
زوج هایى رخ مى دهد که از قشر ثروتمند جامعه هستند.

به گفته محمد عباســى، عده اى بدون در نظر گرفتن 
ریشــه ها و علل اصلى این آســیب ها آنها را با فقر و 
بیکارى مرتبط مى دانند اما 65 درصد معتادان متجاهر 
از شاغلین بوده و بیشــترین طالق ها نیز در میان قشر 

ثروتمند است. 
با نگاهى به آمارها مشــخص مى شود که معاون وزیر 
کشور چندان بیراه هم نگفته است. هم اکنون فرهنگ 

جامعه به واسطه کمرنگ شدن ارزش ها و نفوذ فرهنگ 
تجملگرایــى و فرهنگى که از آنســوى مرزها مى آید 
به جایى رسیده که باعث شده اســت با اقداماتى نظیر 
جشن طالق، کیک طالق، ســالگرد طالق و... نه تنها 
قبح طالق از بیــن برود؛ بلکه، نوعــى پیروزى هم به 

شمار برود.
این موضوع براى فاطمه قاسم زاده، روانشناس کودکان 
بسیار آشناست. او سال هاســت در این زمینه کار کرده 
اســت. این روان شناس، معتقد اســت به اندازه اى که 
«چگونگى» به بچه ها آســیب مى زنــد، خود طالق 
این آســیب را وارد نمى کند: «االن طالق در طبقه اى 
که داراى وضع مالى خوبى هم هســتند، افزایش یافته 

است.»
قاسم زاده عقیده دارد در گروه هاى اصطالحاً «نوکیسه» 
رفتارهــاى غیرعرفــى رواج بیشــترى دارد: «درصد 
یادگیرى بچه ها از پدر و مادرها خیلى زیاد اســت. این 
بچه ها در ســال هاى بعد ممکن اســت دچار انحراف 
جدى شوند. در مدرســه هم باید براى بچه هاى طالق 
مراقبت هاى نامحسوس دقیق طراحى شود. اما آموزش 
و پرورش ما هم متأســفانه براى این مــوارد مهارت و 

آمادگى ندارد.»
به گفته این روان شــناس در حالى که امروز در جامعه 
همه فکر مى کنند که مشکالت اقتصادى مشکل اصلى 
تأخیر در ازدواج است ولى آمارها نشان مى دهد رابطه 

معنادارى با تحصیل و ازدواج وجود دارد و حتى طالق ها 
در نقاط ثروتمند نسبت به جاهاى فقیر بیشتر است و به 
همین خاطر ما باید در این رابطه بازنگرى داشته باشیم و 
به مباحثى بپردازیم که مهارت آموزى در آنها دیده شود.

وى ادامه مى دهــد: وقتى مى گوییــم طبقات باالى 
اجتماع، منظورم کســانى نیســتند که به دلیل آشوب 
اقتصاد و یک شبه پولدار شــدن به طبقات باالى شهر 
کوچ کردند.  این افراد با گم شدگى و تغییر ناگهانى سبک 
زندگى، آمار طالق را در منطقه باال مى برند. نکته مهمتر 
اینکه کمرنگ شــدن معنویات ارزش ها و هنجارهاى 
ســنتى- ملى و انتقادى از دالیل طالق در میان قشر 

مرفه است.

مریم محسنى
وعده ها بى پایه و اساس است و بیماران نادر در این گردونه سرگردانند. در حالى 
که تبلیغات زیادى در زمینه طرح دارویار شده و از این منظر بیماران خاص باید 
تحت پوشش بیمه بدون هیچ نگرانى و با همان نرخ هاى قبلى دارو بخرند اما 
چنین اتفاقى نیفتاده و اکنون بیماران خاص با مشکالت جدى روبه رو شده اند. 
این طرح که قرار بود اهرمى براى آسایش بیماران به خصوص بیماران خاص 
باشد، نه تنها تأثیر مثبتى نداشته بلکه موجب شده تا بسیارى از اقالم دارویى، 
ایزوله و قیمت آنها گران شود و بسیارى از بیماران نادر را دچار مشکل و آنها را 

سرگردان بین داروخانه هاى مختلف کرده است.

از سوى دیگر یک قلم داروى بیماران نیز قیمت مختلف پیدا کرده است و هر 
داروخانه اى بهاى مورد نظر خود را بــراى آن دارو به کار مى برد و این موجب 

نگرانى براى بیماران شده است.
در حال حاضر تعداد رســمى بیمارى هاى نادر در کشــور 366 نوع اســت، 
اما با تخمین وجود 25 بیمار مبتال به «ســندروم ویلیامز» در کشــور، تعداد 
بیمارى هاى نادر بیشتر هم هست؛ با وجود این، چالش جدى این بیماران در 
تأمین نشدن به موقع داروها همچنان برقرار است چرا که 90درصد داروهاى 
مورد نیاز آنها وارداتى اســت و دالیلى از جمله تحریم، ابهام در تخصیص ارز 
ترجیحى، گرانى ارز و ... دسترسى این بیماران به داروهاى حیاتى شان را کمتر 

کرده است.
در این میان بیمه ســالمت هم نتوانســته آنطور که باید و شــاید در رابطه 
با مشــکالت این بیماران چاره اندیشــى کنــد. هم اکنون بیمه ســالمت 
موظف شــده تا تمام بیماران نادر را طبق فهرســت ارســالى از سوى بنیاد 
بیمارى هاى نادر بیمه کامل و تکمیلى در نظر بگیرد اما تاکنون این موضوع 
هم اتفاق نیفتاده اســت و با توجه به اینکــه بیماران نــادر داروهاى گران 
وارداتى مصــرف مى کنند بســیارى از خانواده ها قادر بــه تأمین هزینه ها
 نیستند و همین موضوع درد مضاعفى را براى این قشر از جامعه ایجاد کرده 

است. 

درد مضاعف براى بیماران خاص 

طالق هاى الکچرى در بین نوکیسه ها

چرا سود سپرده بانک ها به 20 درصد رسید «شوالیه سیاه» دوباره رؤیت شد 
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مهمترین چالش سال تحصیلى 
جدید در اصفهان

نصب 75 پرچم نمادین
 در 25 نقطه شهر اصفهان

استقبال ضعیف اصفهانى ها 
از ُدز چهارم

سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهـان گفت: 
تـا کنـون 2/61 درصـد از جمعیـت اسـتان دز چهارم 
واکسـن را تزریق کرده اند. پژمان عقدك بـا بیان این 
کـه تزریق واکسـن در مـرداد افزایشـى اسـت، افزود: 
اسپایکوژن، پاستاکووك، سینوفارم، برکت، نورا و فخرا 
از واکسن هاى موجود براى تزریق در موج هفتم کرونا 
اسـت. وى گفت: واکسـن آسـترازنکا که یک واکسن 
وارداتـى بـود دیگر به کشـور وارد نمى شـود و از سـبد 
واکسن خارج شـده است. سـخنگوى دانشـگاه علوم 
پزشـکى اصفهان افزود: بیـش از 86 درصد از جمعیت 
اسـتان اصفهان دز نخست واکسـن کرونا و 77 درصد 
اسـتان دز دوم و 38 و نیم درصد هم دز سـوم واکسـن 

کرونا را دریافت کرده اند

تصادف سنگین در نجف آباد 
تصادف یک دستگاه خودروى سوارى پراید و 2 دستگاه 
موتورسـیکلت بامـداد سه شـنبه در امیرآباد شهرسـتان 
نجف آباد موجب مصدوم شـدن 6 نفر از سرنشـینان این 
وسایل نقلیه شد. در این سـانحه رانندگى 6 نفر شامل 3 
زن، 2 مرد و یک کودك مصدوم و پس از دریافت خدمات 
اولیه درمانى به بیمارستان منتظرى نجف آباد منتقل شدند.

شرط تولید آب لیموهاى دست ساز 
مدیر گـروه بهداشـت محیط مرکز بهداشـت اسـتان 
اصفهان گفت: فرایند آب گیرى آب لیموهاى دست ساز 
باید در حضور مشترى انجام شود تا از کیفیت، سالمت و 
اصالت آن مطمئن باشد. سید مهدى میرجهانیان تأکید 
کرد: اگر فردى بر روى کیفیت و سالمت آب لیموهاى 
دست سـاز حساسـیت دارد، بایـد فرایند آب گیـرى در 
حضور خودش انجام شود تا بتواند با خیال راحت از این 
آب لیموها اسـتفاده کند، در غیر ایـن صورت تضمینى 
وجـود ندارد کـه محصوالت دست سـاز کیفیـت مورد 
نیاز را داشته باشـد. به طورکلى در واحدهاى صنفى که 
محصوالت خوراکى به صورت دست ساز تهیه مى شوند، 

الزم است این کار در حضور مشترى انجام شود.

ایمن سازى مخزن آب
پروژه ایمن سـازى و حفاظت ازتاسیسات حصارکشى 
منبـع آب 2000مترمکعبـى شـهر قهجاورسـتان بـه 
اتمام رسـید. این پروژه شامل تسـطیح و خاکبردارى ، 
حصارکشـى با دیوار پیش ساخته ، نصب سـیم خاردار 
وهمچنین نصب درب ورودى ، نصب دوربین و ترمیم 
ورودى شیرخانه با هزینه اى بالغ بر 4میلیارد ریال انجام 
شد و مصالح به کار رفته شامل دیوار بتنى پیش ساخته 

به طول 260متر بوده است.

آماده جذب راننده سرویس 
مدارس هستیم

مدیر عامل سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان گفت: 
آماده به کارگیرى گسترده راننده سرویس مدارس براى 
سال تحصیلى جدید هستیم. محمد پرورش اظهار کرد: 
قبل از شیوع کرونا هشت هزار راننده سرویس مدارس 
در سـازمان تاکسـیرانى شـهردارى اصفهـان فعالیت 
مى کردند، امـا در حال حاضر بیش از شـش هزار نفر از 
این شغل خارج شده اند، از این رو با کمبود شدید راننده 

سرویس مدارس مواجه هستیم.

حذف نیروى انسانى از فرایند
 نظافت بزرگراه  ها

نیروى انسانى از فرایند نظافت بزرگراه هاى کالنشهر 
اصفهان حذف شد. مدیرعامل سازمان خدمات موتورى 
شـهردارى با اشـاره به خطرات موجود براى نیرو هاى 
خدماتـى در هنـگام نظافـت بزرگراه هـا گفـت: تمام 
بزرگراه هاى این کالنشـهر به صورت مکانیزه نظافت 
مى شود و بسیارى از معابر شهرى که تا سال گذشته به 
صورت دستى و با استفاده از نیرو هاى کارگرى نظافت 
مى شـد به صورت مکانیزه و با اسـتفاده از ماشین آالت 

نظافت مى شود.

استاندار اصفهان گفت: نقاط حادثه خیز در استان با اولویت 
نقاطى که بیشترین میزان حوادث را موجب شده است باید 

تا پایان 6 ماهه اول سال آینده اصالح شود.
سیدرضا مرتضوى روز سه شنبه در دومین جلسه راهبرى 
بررسى وضعیت تصادفات استان اصفهان افزود: اداره کل 
راهدارى و شهردارى موظف به شناسایى و احصاى نقاط 
حادثه خیز در اســتان و کالنشــهر اصفهان و اعالم این 
گزارش به معاونت هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى 

هستند.
وى با بیان اینکه تعداد کشــته هاى تصادفات در استان 
اصفهان نگران کننده اســت، گفت: حــدود 51 درصد 
جانباختگان این حوادث مربوط به شــهر اصفهان است 
که باید با جدیت بیشتر شناسایى علت و عوامل بروز این 

حوادث در دستور کار بخش هاى مربوطه قرار بگیرد.
استاندار اصفهان افزود: از ســویى با توجه به اینکه آمار 
حوادث ترافیکى و جانباختــگان در اصفهان، نجف آباد و 
کاشان باالست فرمانداران این شهرستان ها باید نسبت 
به تشکیل کارگروه ویژه براى این موضوع اقدام کنند و با 
اتخاذ مصوبات موثر ، موجب کاهش این آمار در مناطق 

مربوطه شوند.
وى همچنین بر تقویت و توسعه دوربین هاى ثبت تخلفات 
رانندگى در شهر اصفهان، نجف آباد، کاشان و خمینى شهر 
تاکید کرد و گفت: این تجهیزات کمک بسیار موثرى بر 

مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات دارد.
مرتضوى همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
را موظف کرد که از طریــق پیگیرى تمامى ظرفیت هاى 
اســتانى و ملى و همچنین در بخش معــادن به تامین 
اعتبارات براى حوزه راه ها و زیرساخت هاى استان اقدام 

کند و گزارش آن را در جلسه بعدى شورا ارائه دهد.
وى خاطرنشان کرد: همچنین الزم است تا درخصوص 
افزایش عمر ناوگان حمل و نقل و آسیب هایى که از این 
حیث در اســتان وجود دارد با نگاه کارشناسى به بررسى 

موضوع پرداخته شود.
استاندار اصفهان همچنین با توجه به بروز حوادث متعدد 
در اتوبان کاشان – اصفهان به دلیل خارج شدن خودروها 
از یک باند به باند مقابل، بر نصب  نیوجرسى در این مسیر 
تاکید کرد و افزود: این موضــوع باید در اولویت ترافیکى 

قرار بگیرد.
وى درباره محدودسازى دسترســى ها در آزادراه ها هم 
گفت: باید این موضوع در شــوراى ترافیک مورد بررسى 
قرار بگیرد و دسترسى هاى بدون مجوز باید بسته شود و 

مجوزدارها هم تجمیع شوند.
مرتضوى همچنین بر برگزارى جلســات منظم، مستمر 
و متناوب شوراى ترافیک در اســتان اصفهان تاکید کرد 
و گفت: این جلسات باید با تاکید بر روند کاهش تصادفات 
و رفع عوامل بروز آنها با جدیت و حضور دســتگاه هاى 

مسوول بصورت فصلى برگزار شود.
فرمانده انتظامى استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: 
سال گذشته استان وضعیت بسیار خوبى در حوزه کاهش 
تصادفات درون شهرى داشت و رتبه دوم کاهش تلفات 
جانى تصادفات را در کشور کسب کرد که این نشانه عزم 

جدى دستگاه هاى متولى است.
وى ادامه داد: ولى در سال گذشته در حوزه تلفات تصادفات 
برون شهرى با افزایش پنج درصدى نسبت به سال ماقبل 
آن مواجه شدیم که باز هم نسبت به میانگین کشورى با 

افزایش 12 درصدى وضعیت استان به نسبت بهتر بود.

ســردار میرحیدرى افزود: در چهار ماهه امسال نیز آمار 
تلفات جاده اى در حوزه برونشهرى استان نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته 9 درصد کاهش یافته است.
وى یکى از علت هاى بروز تصادفات را دستفروشان کنار 
جاده اى عنوان کرد و گفت: باید ابتدا به آنها اطالع رسانى و 
سپس به استقرار آنها در مکان هاى مشخص پرداخته شود.
فرمانده انتظامى استان اصفهان افزود: وضعیت حوادث 
ترافیکى در شهرستان هاى کاشان، گلپایگان و نایین هم 
در حوزه برون شهرى و هم درون شهرى نامناسب است و 
نیاز است تا فرمانداران این مناطق ورود جدى ترى به این 

موضوع داشته باشند.
وى با اشاره به اینکه پلیس در اعمال قانون و صدور برگه 
تخلفات در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته 15 درصد افزایش عملکرد داشــته است گفت: 
بخــش دیگر این موضوع به تالش ســایر دســتگاه ها 
براى فرهنگ ســازى درخصوص کاهش تصادفات بر

مى گردد.
ســردار میرحیدرى همچنین با اشــاره به اینکه ناوگان 
عمومى استان نیز وضعیت خوبى ندارد گفت:  الزم است 
تا در تمامى حوزه ها از جمله راه ها، خودروها و تجهیزات 
مورد نیاز براى مباحث ترافیکى به این استان بیشتر توجه 
شود و این نگرش که اصفهان استانى برخوردار و داراى 

شرایط مطلوب است تغییر کند.
در این جلسه مدیران دستگاه هاى متولى امر ترافیک به 
بیان چالش ها و اقدامات انجام شده براى رفع مشکالت 
این حوزه پرداختند و در ادامه طرح مطالعات جامع ایمنى 
توسط یک تیم از پژوهشگران دانشگاه صنعتى اصفهان 

ارائه شد.

اولتیماتوم استاندار اصفهان در جلسه راهبرى بررسى وضعیت تصادفات استان؛

نقاط حادثه خیز تا نیمه اول سال 
آینده اصالح شود

سرپرست سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان از نصب 
75 پرچم نمادین در 25 نقطه شــهر و نصب 135 المان 

عاشورایى در اصفهان خبرداد.
حمید قنادنیا گفت: از جمله فعالیت هاى سازمان زیباسازى 
شهردارى اصفهان براى ایام سوگوارى ماه محرم مى توان 
به اقداماتى همچون دیوارنگاره ارگ جهان نما در راستاى 
سیاه پوشى شهر، نصب 75 پرچم نمادین در 25 نقطه شهر 
از جمله چهارراه هاى اصلى و میادین و نصب 135 المان 

عاشورایى اشاره کرد.
وى ادامه داد: نصب دوهزار پرچم در مســیر رینگ سوم 
ترافیکى شــهر، نصب پنج هزار پرچم خیابانى در مناطق 

پانزده گانه و آذین بندى این مناطق با ریسه هاى نورى و 
پارچه اى براى ایام ســوگوارى ماه محرم توسط سازمان 

زیباسازى انجام شده است.
سرپرست ســازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان در 
خصوص پویش آئین سیاه پوشى شهر، خاطرنشان کرد: 
طبق هماهنگى انجام شده در ستاد آذین بندى این سازمان 
با دیگر حوزه ها همچون روابط عمومى، معاونت خدمات 
شهرى، معاونت فرهنگى و مناطق پانزده گانه، دیوار نگاره 
میدان امام حسین، نصب پرچم و اجراى 210 عدد المان 
عاشورایى بر عهده این ســازمان گذاشته شده بود که در 

زمان مقرر اقدامات الزم انجام شد.

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: امروز 
مهمترین چالش براى این نهاد کمبود ســرویس مدارس 
در سال تحصیلى جدید است.محمدرضا ابراهیمى اظهار 
کرد: براى درك حساسیت موضوع سرویس مدارس کافى 
است یک لحظه شهر را در زمان بازگشایى مدارس بدون 
سرویس مدارس تصور کنیم، به طور حتم با گره هاى کور 
ترافیکى سنگینى مواجه خواهیم شد.مدیرکل آموزش و 
پرورش استان اصفهان تصریح کرد: خانواده ها جان فرزندان 
خود را به ما امانت مى سپارند، پس سرویس هاى مدارس، 
رانندگان و شرکت هاى حمل و نقل باید امین باشند، زیرا 
امانت هاى الهى را در اختیار دارند.وى با بیان اینکه سالمت 

جسمى و روحى دانش آموزان توأمان مهم است، گفت: باید 
عنایت ویژه اى در این زمینه داشته باشیم، بنابراین در ابتدا 
شرکت هاى حمل و نقل انتظارات خود را کامل به راننده 
بیان کنند و در صورت قبول مســئولیت، در طول مســیر 
خدمت رسانى رانندگان، از نظارت هاى دوره اى و نظارت 
بالینى غافل نشوند.ابراهیمى تاکید کرد: امروز مهمترین 
چالش آموزش و پرورش کمبود سرویس مدارس است، اما 
معتقدیم نبود سرویس مدارس بهتر از سرویسى است که 
شرایط قبول مسئولیت و امانت را از جنبه هاى مختلف ندارد، 
چرا که ممکن است سالمت جسمى و روحى دانش آموزان 

متأثر از آن خدشه دار شود.

 آموزشگاه هاى رانندگى مزاحم

یک چهارشنبه متفاوت با «علفزار» 

رشد 30 درصدى اعتبارات شاهین شهر 

60 درصد از کادر
 آموزشى باغبهادران غیربومى هستند

جمع آورى شن وماسه سرازیر شده
 در میدان دادگسترى شهرضا

 نصف جهان  آموزشــگاه هاى رانندگــى در برخى 
از خیابان ها موجــب برهم زدن آرامش ســاکنان 

ساختمان هاى اطراف این آموزشگاه ها شده است.
این موضوع در خیابان جبارزارع اصفهان که داراى دو 
آموزشگاه رانندگى در یک خیابان است قصه اى است 
که این روزها ساکنان این خیابان را گله مند کرده و 
آنها معتقدند که وجود دو آموزشــگاه باهم در یک 
خیابان مشکالت زیادى را براى تردد آنها ایجاد کرده 

و باعث برهم زدن آرامش آنها شده است. 
در چند سال اخیر تغییر قوانین راهنمایى و رانندگى 

درمورد اخذ گواهینامه و برگــزارى امتحان عملى 
رانندگى توسط آموزشــگاه ها باعث رشد چشمگیر 
آموزشــگاه هاى تعلیم رانندگى شــده است و این 

آموزشگاه ها مانند قارچ رشد کرده اند.
افزایش این آموزشــگاه هــا و به تبــع آن حضور 
خودروهایى کــه براى تعلیــم بــه هنرجویان در 
خیابان هــا حضور پیدا مى کننــد، نارضایتى برخى 
از شــهروندان بخصوص رانندگان درون شــهرى 
و ســاکنان نزدیک این آموزشــگاه ها را به همراه 

داشته است.

 نصف جهان  اگر مى خواهید آخر هفته خوبى داشته 
باشید و در ضمن یک فیلم درام خوب هم ببینید به 
شما فیلم سینمایى علفزار را توصیه مى کنیم. فیلم 
علفزار از فیلم هاى بسیار جنجالى چهلمین جشنواره 
فیلم فجر به حساب مى آید، از سوژه حساس و خط 
قرمزى اش گرفتــه تا بازى پژمان جمشــیدى که 

تحسین عده اى را برانگیخته است.
علفزار یکــى از پربازیگرتریــن فیلم هاى حاضر در 
جشــنواره فیلم فجر بود که با کارگردانى یک جواِن 

فیلم اولى با نام کاظم دانشــى و تهیه کنندگى بهرام 
رادان تولید شده است. 

بهرام رادان اولین تجربه حضور در جشــنواره فجر 
در مقام تهیه کننده را پشت سر گذاشت.در خالصه 
داستان فیلم ســینمایى علفزار آمده است: «بعضى 
رازها بهتره فاش بشن، برخى هرگز… باید دفن بشن 
یه جایى دور از دسترس، براى همیشه.» اما براى لو 
نرفتن این فیلم از امروز در پردیس سینما چهارباغ به 

روى پرده مى رود.

 نصف جهــان  فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: رشد 
30 درصدى اعتبارات این شهرســتان در ســالجارى  
پاسخگوى همه کمبودهاى شهرستان نیست اما باید 

از آنچه داریم با یک برنامه ریزى درست استفاده کنیم.
محمد کاظمى طبــا با بیان اینکــه باید جهت تحقق 
تعهدات و بهره بردارى از پروژه ها، از ظرفیت اعتبارات 
اســتانى و مشــارکت خیران و همچنین ردیف هاى 
مســئولیت اجتماعى صنایــع بزرگ اســتفاده کرد، 

افزود: در اجــراى پروژه هــا، اولویت بــا طرح هاى 
نیمه تمام و بــر اســاس باالترین میزان پیشــرفت 

عمرانى است.
وى در ادامه با بیان اینکه در اعتبارات سال جدید، بودجه 
هیچ اداره اى نسبت به سال گذشــته کاهش نداشته 
است، افزود: انتظار مى رود با تالش مدیران هر چه زودتر 
نسبت به جمع  بندى و ارائه گزارش از وضعیت اعتبارى 

و پیشرفت فیزیکى طرح هاى نیمه تمام اقدام شود . 

 نصف جهــان   رئیس اداره آمــوزش و پرورش منطقه 
باغبهادران گفت: در استان اصفهان، شهر باغبهادران 
بیشترین مدارس خیرساز را در اختیار دارد و مدرسه اى 
نیز در آستانه بهره بردارى اســت که بزرگترین پروژه 
آموزش و پرورش اســتان در حوزه خیرســاز به شمار 

مى رود.
عیدى  محمد قمى تصریح کرد: اگر امروز سرمایه هاى 
اجتماعى بزرگى در کشور مشــغول خدمت رسانى به 
شهروندان هستند، همه این افراد در مدارس پرورش 
یافته اند و باید قدردان خیران بود که با حرکت در مسیر 
ساخت مدارس و مراکز علمى و دانشگاهى، چنین نتایج 

درخشانى را رقم زده اند.

وى در بخــش دیگرى از ســخنانش بــه رتبه  16 
دانش آمــوزان این شهرســتان در حــوزه پژوهش 
دانش آموزى اشــاره کرد و افزود: دانــش آموزانمان 
امسال موفق شده اند رتبه هشــتم کشورى را به خود 

اختصاص دهند.
وى در ادامه با بیــان اینکه 60 درصــد کادر آموزش 
و پرورش باغبــادران در بخش تدریــس غیر بومى 
هســتند، خاطرنشــان کرد: با توجه به سیاست هاى 
ابالغى آمــوزش و پــرورش، در حال حاضــر ما در 
مســیر بومى گزینى کادر مورد نیاز خــود قرار گرفته 
ایم کــه این مهــم مى تواند بــا کمک دانشــگاه ها 

محقق شود.

 نصف جهــان شهردار شــهرضا گفت: این شهردارى 
اقدام به جمع آورى شــن و ماســه هایى کــه در اثر
 بارندگى هاى اخیر به میدان دادگســترى سروستان 

سرازیر شده بود، کرد.

حبیب قاسمى افزود: در اقدامى دیگر نیز حوزه معاونت 
اجرایى و خدمات شــهرى این شــهردارى نسبت به 
نظافت و رفــت و روب فرعى هــاى 34و28خیابان 

پاسداران شهرضا اقدام کرد.

م عتادانى که باید درمان شوند، نه فقط جمع آورى 
مریم محسنى

چند سالى است که دیدن معتادان متجاهر در بوستان ها و 
خیابان ها به امرى عادى تبدیل شده است اما این موضوع 
شاید براى افراد بزرگسال امرى عادى تلقى شود و تاثیر 
چندانى بر روى آنها نگذارد اما دیدن یک معتاد که در کنار 
خیابان یا پارك در حال چرت زدن اســت و لباس هاى 
ژنده اى هم بر تن دارد نمى تواند براى همه افراد از جمله 

کودکان و نوجوانان عادى باشد. 
این مساله نه تنها چهره شهر را زشــت و نازیبا مى کند 
بلکه اثرات مخرب روحى و روانى و حس ناامنى را براى 

شهروندان در پى دارد.
گرچه هرازگاهى شهردارى و بهزیستى و بقیه نهادهاى 
شهرى دست به دست هم مى دهند و طرح هاى ضربتى 

براى جمع آورى این معتادان متجاهر را عملى مى کنند اما 
این طرح هاى ضربتى نتوانسته به صورت کامل کارایى 
داشته باشد و بنابراین به صورت مسکن موقتى است که 
تنها براى مدتى این معتادان را از سطح شهر دور خواهد 
کرد اما بعد از مدتى باز هم ســر و کله آنها در بوستان ها 

پیدا مى شود. 
از آنجایى که طبق قانون معتادان مجرم نیستند و بیمار 
به حساب مى آیند جمع آورى آنها به تنهایى دردى را از 
جامعه دوا نخواهد کرد و این افراد نیازمند اقدامات درمانى 
هم از لحاظ جسمى و هم از لحاظ روحى و روانى هستند.

بنابراین باید تمهیدات بلند مدتى براى این افراد در نظر 
گرفته شد تا این قشر از جامعه زندگى تازه اى را براى خود 

آغاز کنند و این بار فرد مفیدى براى خود و جامعه باشند.

نگاه روز

مسئوالن بویین میاندشــت در حالى از تالش 
براى قطع نشــدن درختان مى گویند که مجوز 
صادرات 800 تن چوب از این شهرستان صادر 

شده است.
رضا على معصومى  قطع درختان بیشه زار ها را 
چالشى جدى براى گردشگرى منطقه دانست 
وگفت: متاسفانه درسال هاى اخیر شاهد قطع 
بسیار ازدرختان دربیشه زار ها هستیم که براى 
حفاظت وصیانت از آن هــا کمیته اى ویژه اى 

تشکیل شده است.
رئیس اداره منابع طبیعــى وآبخیزدارى بویین 
میاندشــت هم در این نشست گفت: مردم باید 
بدانند که قطع هرگونــه درخت در اراضى ملى 
حتى اگر مالک خصوصى هم داشته باشند منع 
قانونى دارد و درصورت مشــاهده با متخلفان 

برخورد مى شود.
احمد رفیعى افزود: در دو ســال گذشته بیش از 
هزار و 200 اصله درخت درســطح شهرستان 

قطع وتبدیل به چوب شده است.
به نظر مى رسد صدور مجوز صادرات 800 تن 
چوب براى بویین میاندشت یکى از علت هاى 
اصلى قطع درختانى به شمار مى آید که مالکیت 

خصوصى دارند.

سرپرست سازمان زیباســازى شهردارى اصفهان با اشــاره به استقبال 
شهروندان و گردشــگران از محور نورى هشت بهشت که در نوروز سال 
1401 در شهر اصفهان برپا شد، از احداث یک جاذبه گردشگرى تازه در 

اصفهان با نام «باغ نور» خبر داد.
حمید قنادنیا اظهار کرد: همزمان با نوروز سال 1401 محور نورى شامل 
انواع سازه ها و المان هاى نورى در محور هشــت بهشت اجرا شد و مورد 

استقبال چشمگیر شهروندان و گردشگران نوروزى قرار گرفت.
وى با بیان اینکه به دنبال اســتقبال گردشــگران از ایــن محور نورى، 
شهردارى مصمم شد که آن را در مکان مناسبى با استفاده از تکنیک ها و 
تکنولوژى هاى نوین در نورپردازى اجرا کند، افزود: در حال حاضر مکان 
اجراى این پروژه که نام «باغ نور» بر آن گذاشته شده از سوى شهردارى 
در حال بررسى و انتخاب است و به زودى از میان گزینه هاى پیشنهادى 

تعیین خواهد شد.
سرپرست سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر 
مرمت المان هاى زیباسازى در دو زیرگذر صفه و میدان قدس (یا میدان 
تمدن) در دست طراحى و بررسى قرار دارد که به زودى اجرایى خواهد شد.

احداث «باغ نور» در اصفهان درختان بویین میاندشت
 زیر تیغ سوء مدیریت ها
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اگر مدتى است که رمز عبور شناســه اپل آى دى خود را 
تغییر نداده اید پیشنهاد مى شود حتما این کار را انجام دهید.
شناسه Apple ID شما کلید شما براى استفاده از خدمات 
 App Store، iCloud، یکپارچه اکوسیســتم اپل از جمله

iMessage، FaceTime و Apple Music است.

همچنین مانند هر رمز عبور دیگرى باید شدیدا مراقب بود 
تا رمز اپل آى دى لو نرود و فراموش نشود. اگر مدت زیادى 
است که رمز عبور اپل آى دى خود را تغییر نداده اید یا فکر 
مى کنید که احتمال دارد در خطر باشــد، پیشنهاد مى شود 

هرچه زودتر این کار را انجام دهید.
در ادامه مراحلى که باید براى تغییر رمز Apple ID خود طى 

کنید آمده است. به خاطر داشته باشید که براى این کار حتما 
باید رمز عبور فعلى خود را بدانید.

همچنیــن، هنگامى که یــک رمز عبور جدیــد انتخاب 
مى کنید، باید به رمزى فکر کنید که داراى حداقل هشت 
کاراکتر باشد و از حداقل یک عدد، یک حرف بزرگ و یک 
حرف کوچک در آن استفاده شده باشد. توجه داشته باشید 
که نمى توانید از رمز عبور سال گذشــته، مجددا استفاده 

کنید.

آموزش تغییــر رمز عبور اپــل آى دى در 
iOS دستگاه

در iPad، iPhone یا Apple Watch خود، به تنظیمات 
بروید، روى نام خود در باال ضربه بزنید و رمز عبور و امنیت 

(Password & Security) را انتخاب کنید.
تغییر رمز عبور را انتخاب کنید.

از شما خواسته مى شود رمز عبور دستگاه خود را وارد کنید و 
سپس باید یک رمز عبور جدید وارد کرده و آن را تأیید کنید.

روى تغییر ضربه بزنید.
در صفحه تنظیمات اصلى، با رمز عبور جدید خود وارد شوید 

تا به ویژگى ها و خدمات اپل دسترسى داشته باشید.

نحوه تغییر رمز عبور اپل آى دى در مک
روى منوى اپل در گوشــه ســمت چپ باال کلیک کنید، 
System Preferences را انتخاب کنید و ســپس روى 

کاشى Apple ID کلیک کنید.
روى Password & Security کلیک کنید.
بر روى Change Password کلیک کنید.

رمز عبورى را که براى باز کــردن قفل رایانه مک خود 
استفاده مى کنید وارد کنید.

رمز عبور جدید خود را وارد کرده و آن را تأیید کنید.
روى Change کلیک کنید.

روش تغییر رمز عبور اپل آى دى در وب
به appleid.apple.com بروید.

روى Sign In در نوار منوى باال کلیک کنید و وارد حساب 
Apple ID خود شوید.

Sign-In and Security را در منــوى کنارى انتخاب 

کنید.
رمز عبور را انتخاب کنید.

رمز عبور فعلى خود را وارد کنید و ســپس یک رمز عبور 
جدید وارد کرده و آن را تأیید کنید.
روى تغییر رمز عبور کلیک کنید.

تغییر رمز اپل آى دى  
همچنین ایده خوبى است که رمز هاى عبور خود را (چه 
رمز اپل آى دى چه رمز هاى عبور دیگر) هر چند ماه یکبار 
تغییر دهید تا امنیت دســتگاه و اطالعات خود را حفظ 

کنید.

شــما مى توانید جمع آورى حجم عظیم اطالعات فعالیت هاى 
آنالین خود توســط گوگل را بــا غیرفعال کــردن آگهى هاى 

سفارشى سازى شده کنترل کنید.
شــرکت گوگل توضیح داده است که از شبکه گســترده اى از 
ردیاب هاى پیچیده استفاده مى کند که با ده ها سرویس و میلیون ها 
وبسایت شریک در ارتباط است تا آگهى هاى هدفگذارى شده به 

شما نمایش دهند. 
این ردیاب ها شما را در اینترنت از یک وبسایت تا وبسایت دیگر 
دنبال مى کنند، و اطالعات مفصلى را درباره فعالیت مرورگرى، 
عالئق، ترجیحات، اطالعات دستگاه، و داده هاى شخصى شما 
جمع آورى مى کنند، با این هدف که فقط تبلیغات خاص شــما را 

نمایش دهد.
این سیستم باعث مى شــود که اطالعات مرتبط با شما به شما 

نمایش داده شــوند، ولى در عین حال به حریم خصوصى شــما 
حمله ور مى شــود. اما شــما مى توانید جمــع آورى حجم عظیم 
اطالعات فعالیت هاى آنالین خود توســط گوگل را با غیرفعال 

کردن آگهى هاى سفارشى سازى شده کنترل کنید.
در کامپیوتر هــاى دســکتاپ الزم خواهد بود که یــک افزونه 
اختصاصى را بــراى این کار نصــب کنید، ولــى اندروید یک 
قابلیت تعبیه شــده داخلى دارد که به ســرعت و سهولت براى
 شــما امکان خروج از وضعیت آگهى هاى هدفگذارى شــده را 

فراهم مى آورد.

روش تغییر تنظیمات شخصى سازى آگهى در 
اندروید

توقف آگهى هاى شــخصى باعث اتمام نمایش آگهى ها به شما 
نمى شود. گوگل همچنان به شما آگهى هایى را در سرویس هایش 
مانند Google Search و یوتیوب نشان مى دهد، و آگهى هایى 
که معموٌال در اپ ها یا وبســایت هاى طرف ثالــث مى یابید نیز 
نمایش داده مى شوند – فقط آن ها بر اساس ترجیحات شما تنظیم 

نخواهند شد.
براى شروع این کار باید در اکانت گوگلتان الگین کنید.

1. اپ تنظیمات در دستگاه اندرویدتان را باز کنید.
2. به قسمت Google و سپس Ads بروید.

3. دو گزینه را خواهید دید: «ریســت کردن آیــدى تبلیغاتى» 
و «حذف آیــدى تبلیغاتى». ریســت کردن باعث مى شــود تا 
شخصى سازى آگهى فعال بماند، ولى یک پروفایل آگهى جدید 
را براى شما ایجاد مى کند. لمس گزینه «حذف آیدى تبلیغاتى» 

آگهى هاى شخصى سازى شده را غیرفعال مى کند.

تنظیمات امنیتى مهم در گوشى هاى اندرویدى
شما همچنین مى توانید شخصى ســازى آگهى را بر روى تمام 
پلتفرم هایى که در آن ها با اکانت گوگلتان الگین کرده اید غیرفعال 

کنید. 
بیــش از 2 میلیــون وبســایت و اپ در ایــن حوزه بــا گوگل 

شراکت دارند.
1. به تنظیمات، گوگل، و سپس قسمت مدیریت اکانت گوگلتان 

(Manage your Google Account) بروید.
2. روى برگــه (تــب) Data & Privacy بزنید و زیر قســمت 
«کار هایى که انجام داده اید و جا هایى که در ان ها بوده اید» روى 

تنظیمات آگهى (Ad settings) کلیک کنید.

3. ســوئیچ سفارشى ســازى آگهى را در حالــت خاموش قرار 
دهید.

این باعث غیرفعال شــدن آگهى هاى سفارشى سازى شــده در 
سرویس هاى گوگل مى شود، ولى براى کنترل آگهى هاى دیگر 
 Also بزنید و تیک Advanced از سوى این شرکت روى قسمت

use your activity را نیز بردارید.

تنظیمات امنیتى مهم در گوشى هاى اندرویـــدى

اینستاگرام یک پلتفرم رســانه اجتماعى محبوب در بین مردم است و تمایل دارد 
بسیارى از ویژگى هاى جدید و جالب را ارائه دهد.

اینســتاگرام ویژگى هاى بســیارى را براى پســت ها، فید، ریلزهــا و پیام هاى 
دایرکت خود ارائه مى دهد. ایــن ویژگى هاى جدید کاربران را قادر مى ســازد تا 
تجربه تعاملى بیشترى در اینســتاگرام داشته 

باشند.
 دایرکت هاى اینستاگرام قابلیت تنظیم تم هاى 
چت سفارشى، حالت ناپدید شدن، واکنش هاى 
ایموجى سفارشى، متن هاى میانبر، آواتارهاى 
کاربر به عنوان واکنش و مــوارد دیگر را ارائه 
مى دهنــد. ایــن ویژگى ها همچنین شــامل 
افزودن جلوه هاى ویژه به پیام هایى است که 
 animated » ارســال مى کنید. به این پیام ها

messages» نیز مى گویند. در اینجا نحوه انجام آن آمده است.

چهار افکت پیام متحرکى که اینستاگرام در حال حاضر ارائه مى دهد به شرح زیر 
است:

Gift box effect                       -             Celebration effect

Fire Effect                     -             Flying hearts effect

1.چت اینستاگرام را که مى خواهید پیامى با جلوه هاى ویژه ارسال کنید باز کنید.
2.پیام خود را تایپ کنید.

3.روى نماد جستجوى موجود در مجاورت پیام خود ضربه بزنید.
4.شــما قادر خواهید بود جلوه هاى ویژه مختلفى را مشاهده کنید که مى توانند به 

پیام خود اضافه شوند. افکت ویژه مدنظرتان را با ضربه زدن روى آن انتخاب کنید.
5.دکمه ارسال را بزنید و پیام شما با جلوه ویژه ارسال مى شود.

اما اینستاگرام تنها اپلیکیشنى نیست که این قابلیت را دارد. اگر کاربر آیفون هستید، 
ممکن است قبًال با جلوه هاى iMessage آشنا باشید.

واتس آپ ممکن است برنامه ریزى کند تا تغییر بزرگ دیگرى در نحوه عملکرد 
پیام هاى ناپدید شونده ایجاد کند.

  پلتفرم پیام رسان واتس اپ که متعلق به متا اســت در حال کار بر روى قابلیتى 
است که به کاربران امکان مى دهد پیام ها را حتى پس از انقضاى آنها ناپدید کنند.

 پیام هاى ناپدید شده را مى توان در اطالعات چت در بخش جدیدى به نام 
« Kept messages » مشــاهده کرد و همه افراد حاضر در مکالمه 

مى توانند این بخش را باز کنند.
وقتى پیام هاى ناپدید شــده در یک گپ خاص روشــن مى شوند، 

نمى توان آنها را ستاره دار کرد، اما فقط مى توان آنها را نگه داشت.
در این گزارش اشاره شده است که این ویژگى هنوز در دست توسعه 
اســت، اما واتس آپ اکنون در حال کار بر روى معرفى این ویژگى با 

ارائه اطالعاتى در مورد ارتقاى پیام هاى ناپدید شده در به روزرسانى آتى 
نسخه آزمایشى دسکتاپ واتس Kept messages است.

عالوه بر این، واتس آپ به مدیران گروه اجازه مى دهد این ویژگى را محدود کنند، 
بنابراین احتماًال تنظیمات حریم خصوصى جدیدى وجود خواهد 
داشت که به مدیران گروه اجازه مى دهد تا توانایى حفظ یک پیام 

در حال ناپدید شدن را تغییر دهند.
این ویژگى در دســت توسعه اســت، بنابراین مشخص 
نیســت چه زمانى بــراى آزمایش کننــدگان بتا عرضه

 مى شود.
واتس آپ همچنین در حال کار بــر روى این امکان 
است که کاربران بدون اطالع سایر شرکت کنندگان 
گروه، به جز ادمین ها، در سکوت گروه ها را ترك کنند. 
اما همه اعضاى گــروه همچنان مى توانند با اســتفاده از 
قابلیتى به نام « past participants » ببینند چه کسى گروه 

را ترك مى کند.

نحوه اضافه کردن جلوه هاى ویژه به پیام هاى اینستاگرام برنامه ریزى واتس آپ براى تغییر بزرگ

دالیل اهمیت تهیه قاب براى گوشىچطور باید رمز اپل آیدى خود را تغییر دهیم؟

 کاربران به دلیل عدم حفظ حریم خصوصى در گوگل 
کروم، بهتر است از آن استفاده نکنند.

کاربران گوشى هاى اندرویدى بیشتر از مرورگر هاى 
گوگل، همچون کروم اســتفاده مى کنند. براساس 
گزارش ها تلفن هاى هوشــمند اندرویــدى داراى 
ویجت هایى از پیش نصب شده هستند که به کاربران 
اجازه مى دهند سابقه جست وجو در مرورگر را مشاهده 

و باز کنند.
 بیشتر گوشى هاى اندرویدى به دلیل مالکیت گوگل بر 
این سیستم عامل از نرم افزار هاى زیر مجموعه شرکت 
مذکور همچون جیمیل، نقشه و کروم استفاده مى کنند. 
گوگل کروم به دلیل ســازگارى و همگام ســازى با 
ســایر ســرویس هاى گوگل یکى از محبوب ترین 

مرورگر هاى موبایل است.
مرورگر گوگل براى جمــع آورى داده هاى کاربران 
همیشه مورد توجه بوده و بارها از آن شکایت شده اما 
این شرکت ادعاهایى مبنى بر عدم فروش اطالعات 

افراد به اشخاص ثالث را رد کرده است.
حتى اگر گوگل کروم  مرورگر از پیش نصب شــده 
گوشى کاربران نباشــد، یکى از گزینه هاى محبوب 

دیگــر، مرورگر اینترنت سامســونگ اســت. طبق 
سیاست حفظ حریم خصوصى این شرکت، اطالعات 
جمع آورى شده از مرورگر پیش فرض کاربران مى تواند 
براى ایجاد نمایه براى اشخاص ثالث استفاده شود. 
البته، ایــن احتمال وجود دارد که اشــخاص ثالث از 
اطالعات جمع آورى شــده براى سفارشــى کردن 
تبلیغات شخصى سازى شده در اندروید شما استفاده 

کنند.
کارابران براى حفظ و امنیت حریم خصوصى اینترنت 
و دســتگاه خود مى توانند از مرورگرهایى همچون 
فایرفاکس و DuckDuckGo که اطالعات شخصى 
را سرقت نکرده و به اشتراك نمى گذارند استفاده کنند.

همه ما تلفن همراه داریم، زیرا این روز ها به ضرورى ترین 
ابزار تبدیل شده است، اما اغلب ما فراموش مى کنیم که به 
این دســتگاه اهمیت دهیم. براى مراقبت مناسب از تلفن 
همراه خود باید یک کاور گوشــى خوب تهیه کنیم. داشتن 
کاور تلفن همراه مزایاى متعددى دارد. اغلب گوشــى هاى 
هوشــمند زمانى به طــور تصادفى از بیــن مى روند. قاب 
رنگارنگ گوشى موبایل چیزى اســت که همه ما دوست 
داریم داشته باشیم، زیرا به ظاهر گوشى رنگ مى بخشد. اکثر 
کاربران گوشى هاى هوشمند نیز بر روى داشتن یک قاب 
گوشى باکیفیت و در عین حال شیک براى گوشى هاى خود 
تمرکز مى کنند.قاب گوشــى طول عمر گوشى را افزایش 
مى دهد و به حفظ ظاهر اصلى گوشى شما کمک مى کند. 
کاور هاى موبایل در طیف گسترده اى از رنگ ها، طرح ها و 
مواد موجود هســتند که به محافظت از گوشى شما کمک 
مى کنند و ظاهر زیبایى به آن مى بخشند. رایج ترین مشکلى 
که امروزه کاربران تلفن همراه با آن مواجه هستند، شکسته 
شدن صفحه نمایش شیشه است، با استفاده از کاور آیفون 
12 که ضربه گیر اســت، مى توان تاثیر را کاهش داد. اکثر 
قاب هاى گوشى از کل بدنه گوشــى، به خصوص پشت و 

همچنین کناره ها محافظت مى کنند.

گوشى شما را با دوام مى کند
اکثر قاب هاى گوشى پایدار هســتند که باعث دوام بیشتر 
گوشى شما مى شود. قاب از گوشــى شما در هنگام افتادن 

تصادفى محافظت مى کند و به شــما کمک مى کند تا بر 
شدت آسیب وارد شده غلبه کنید. براى دوام بیشتر گوشى 

خود، باید یک کاور سیلیکونى انتخاب کنید.

مقاومت در برابر گرد و غبار
قاب آیفون 12 به شما کمک مى کند تا از گرد و غبار انباشته 
شده خالص شــوید. کناره ها و همچنین پشت گوشى را 
مى پوشاند و اجازه نمى دهد گرد و غبار روى گوشى بنشیند و 
وارد منافذ کوچک گوشى شود. بیشتر اوقات وقتى از پوشش 
مناسب براى گوشى خود استفاده نمى کنیم، با گرد و غبار 

پوشیده مى شود که تمیز کردن آن دشوار مى شود.

محافظت در برابر سقوط
قاب از آسیب دیدن گوشى شما در صورت 

سقوط تصادفى محافظت مى کند. 
در بیشــتر موارد، زمانى 

که گوشــى به طور 
تصادفــى روى 
زمین بیفتد، به 
آسیب  شــدت 

مى بینــد. بــا این 
حال، یک قــاب  خوب 

تا حد زیادى از گوشــى شما 
محافظت کرده و از شــدت آسیب 

آن مى کاهد.

ظاهر را بهبود مى بخشد
به همین دلیل است که اکثر مردم قاب موبایل مى خرند. اکثر 
تلفن هاى همراه در یک رنگ هستند، اما قاب گوشى موبایل 
را مى توان بنا به روحیه فرد یا تغییر ظاهر گوشى تغییر داد. 
چندین طراح و قاب موبایل فانتزى وجود دارد که جذابیت 

گوشى شما را بهبود مى بخشد.

نتیجه
قاب موبایل محافظ گوشــى شما محسوب مى شود، با این 
حال چندین عملکرد دیگر نیز دارد. کامال با گوشــى شما 
سازگار است و از آن در برابر گرد و غبار و آلودگى محافظت 
مى کند؛ همچنین گوشــى شما را 
عــارى از میکروب نگه داشــته و 
دوام آن را فراهم مى کند. قاب هاى 
فلیپ که به طور گســترده در بازار 
موجود هستند، هم از پشت و هم از 
جلوى گوشى شما محافظت مى کنند. 
قاب هاى ســیلیکونى گوشى داراى 
ویژگى هاى جذبى هســتند که وقتى 
گوشى شما به طور تصادفى روى زمین 
مى افتد، از شــدت ضربه کاسته و مانع 

آسیب به صفحه نمایش مى شود.

در این مطلب تاثیرات منفى اســتفاده از شــبکه هاى 
اجتماعى از نگاه برخى از روانشناسان و پژوهشگران این 

حوزه ارائه شده است.
 در ماه آوریل، جاناتــان هاید، روانشــناس اجتماعى، 
مقاله اى را در آتالنتیک منتشــر کرد که در آن ســعى 
داشــت، همانطور که در عنوان آن نوشته بود، توضیح 
دهد: «چرا 10 سال گذشته زندگى آمریکایى ها به طور 
عجسیس تغییر کرده است؟». هر کسى که با کار هاید 
در نیم دهه گذشته آشنا بود، مى توانست پاسخ او را پیش 

بینى کند: رسانه هاى اجتماعى.
اگرچه هاید اذعان مى کند که دو قطبى شــدن سیاسى 
و دشــمنى جناحى از مدت ها قبل از ظهور پلتفرم ها به 
وجود آمده است و بسیارى از عوامل دیگر دخیل هستند، 
او معتقد است که ابزار هاى ویروسى (دکمه هاى الیک و 

اشتراك گذارى فیسبوك، عملکرد بازتوییت توئیتر) 
به طور الگوریتمى و غیرقابل برگشــت شده اند. او 

مشخص کرده اســت که یک ناپیوستگى 
تاریخى بزرگ را مى توان با کمى دقت 
به دوره بین سال هاى 2010 تا 2014، 

زمانى که این ویژگى ها به طور گسترده 
در تلفن ها در دسترس قرار گرفتند، تاریخ 

گذارى کرد.

هاید مى پرسد: چه چیزى در دهه 2010 تغییر کرد؟ و به 
مخاطبانش یادآورى مى کند که یک توسعه دهنده سابق 
توئیتر زمانى دکمه Retweet را با تهیه یک اســلحه پر 
شده براى یک کودك چهار ســاله مقایسه کرده بود. او 
مى گوید توئیت کسى را نمى کشد، این بیشتر یک دارت 
است تا یک گلوله، باعث درد مى شــود، اما هیچ تلفاتى 
ندارد. با این حال از ســال 2009 تا 2012، فیسبوك و 
توئیتر تقریبا یک میلیارد اسلحه دارت را در سراسر جهان 
گسترش دادند. از آن زمان به همدیگر شلیک مى کنیم. 
زمانى که در اوایل دهه 2010 به همه افراد اسلحه دارت 
داده شد، بسیارى از نهاد هاى چپ گرا شروع به تیراندازى 
به مغز خود کردند؛ و متاســفانه این مغز هــا بودند که 

کشور  را آگاه کرده، آموزش بیشتر 

مى دادند و سرگرم مى کردند.
به گفته هاید، ظهور رســانه هاى اجتماعى ناخواســته 
اعتماد، اعتقاد به نهادها و داســتان هاى مشترکى را که 
یک دموکراسى سکوالر بزرگ و متنوع را در کنار هم نگه 

داشته اند، از بین برده است.
نیازى به بیان نیســت که این ها نگرانى هاى مشترکى 
هســتند. مهم ترین نگرانى هاید این است که استفاده 
از رســانه هاى اجتماعى ما را به ویژه در برابر سوگیرى 
تایید یا تمایل به تثبیت شــواهدى که باور هاى قبلى ما 
را تقویت مى کند، آســیب پذیر کرده است. هاید اذعان 
مى کند ادبیات موجــود در مورد تاثیرات رســانه هاى 
اجتماعى گسترده و پیچیده اســت و چیزى در آن براى 

همه وجود دارد.
هاید با این احساس کنار رفت که رسانه هاى اجتماعى 
در واقع بسیار بد هســتند. او از اینکه پاسخ فیسبوك به 
مقاله اش به همان سه مطالعه اى که سال ها خوانده اند، 
متکى بود، ناامید شد، اما تعجب نکرد. او گفت: «این 
چیزى اســت که در غالت صبحانه مى بینید» و 
اشاره کرد که یک شــرکت غالت ممکن است 
بگوید: «آیا مى دانســتید که ما بیست و پنج درصد 
ریبوفالوین بیشترى نســبت به برند پیشرو داریم؟» 
آن ها به ویژگى هایى اشــاره مى کنند که در آن شواهد 

به نفع آنهاست که شما را از این واقعیت دور مى کند که 
غالت شما طعم بدترى دارند اما سالم تر هستند.

در پایان مقدمه پروژه مشــترك، نویســندگان هشدار 
مى دهند: «افراد به ســادگى تعداد مطالعات هر طرف را 
جمع و یک طرف را برنده اعالم نکنند. این ســند بیش 
از صد و پنجاه صفحه دارد و براى هر ســوال مطالعات 
تاییدى و مخالــف و همچنین برخــى از نتایج متفاوت 
وجود دارد. بر اساس اطالعات جمع آورى شده در طول 
انتخابات 2016 ، مشــخص شد اســتفاده از رسانه ها و 
نگرش ها نسبتا ثابت مانده است. عالوه بر این، محققان 
دریافتند افرادى که از فیســبوك براى اخبار اســتفاده 
مى کنند، احتماال اخبار موافق و مخالــف را در هر موج 

مشاهده مى کنند. 
بر اساس شــواهد قرار گرفتن در معرض ضد نگرش در 
طول زمان افزایش یافته است که منجر به دپالریزاسیون 

مى شود.
نتایج تالش محققان نشان مى دهد که تجمع کاربران 
در خوشه هاى هموفیل بر تعامالت آنالین در فیسبوك 
و توئیتر غالب اســت که قانع کننده به نظر مى رســد با 
این تفاوت که شــواهدى براى حمایت از توصیف قوى 
«اتاق هاى پژواك» در اکثر منابع خبرى افراد متقابل و از 

دو قطب مخالف هستند.

از گوگل کروم استفاده نکنید!شبکه هاى اجتماعى تا چه اندازه مضر هستند؟
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بسیارى از خانم ها سعى مى کنند مو هاى زائد صورت را با اپیالسیون از بین ببرند، 
اما اپیالسیون دائمى نیســت و براى مدت زمان مشخصى باقى مى ماند و همچنین 

ممکن است عوارضى ایجاد کند، بنابراین الزم است تا دستور العمل هاى طبیعى براى رفع 
مو هاى زائد بدون هیچ گونه عوارض جانبى و به طور دائمى بررسى شود.هدف اصلى از دستورالعمل 

مو هاى زائد صورت است، بلکه مراقبت مناسب پوست شما پس از زیر نه تنها از بین بردن 
شتن  ا د مو هاى زائد نیز مهم اســت. دلیل خوبى بر

براى اضافه کردن زردچوبه در این دستور غذا 
وجود دارد، این ماده با از بین بردن سلول هاى مرده 

پوست به پاکسازى پوســت کمک مى کند، عالوه بر 
این، غدد لنفاوى را تحریک مى کند و گردش خون در صورت 

مى کند. زردچوبه به دلیل ضد آکنه بودن و خواص ضد التهابى داشتن، را تحریک 
براى از بین بردن آکنه مفید است.

طرز تهیه خمیر نخود و زردچوبه براى از بین بردن مو هاى زائد صورت
مواد الزم:یک قاشق غذاخورى آرد نخودچى- یک قاشق چایخورى زردچوبه-یک قاشق شیر/ماست

طرز تهیه: در یک کاسه زردچوبه و آرد نخودچى را با هم مخلوط کنید. سپس کمى شیر (یا ماست) اضافه کنید تا مواد به هم برسند و 
مخلوط غلیظى به دست آید.

پس از اتمام آماده سازى مخلوط، آن را روى قسمتى که مى خواهید مو ها را بردارید قرار دهید تا مخلوط در جهت رویش مو باشد و سپس 
بگذارید 20 دقیقه بماند و پس از خشک شدن باید با یک پارچه نخى تمیز شروع به مالیدن آن ناحیه کنید و بعد از اتمام کار صورت خود 

را با آب سرد بشویید.

 بسیارى از ما براى احســاس بهتر ورزش مى کنیم. در 
حالى که برخى از ما پس از تمرین احساس خوبى داریم، 
اما متاسفانه برخى از ما با احساس تهوع باشگاه را ترك 
مى کنیم. اگرچه این احساس معموال موقتى است، اما 

مى تواند ناراحت کننده باشد.
خوشبختانه چند توضیح خوب براى این که چرا ممکن 
اســت این اتفاق رخ دهد وجود دارد. بنابراین، اگر این 
اتفاق براى شــما رخ داد احتماال دلیلــى براى نگرانى 

وجود ندارد.
زمانى که ورزش مى کنیم جریــان خون به عضالت، 
مغز، ریه ها و قلــب افزایش مى یابد. ایــن افزایش در 
جریان خون توسط بخش ســمپاتیک سیستم عصبى 
خودمختار (که به تنظیم تمام واکنش هاى غیرارادى 
بدن ما مانند ضربان قلب، فشــار خون 
و هضــم کمک مى کنــد) هدایت 
مى شــود و این کار را با گشــاد 
کردن شــریان ها انجام مى دهد 
تا بتوانند خون بیش ترى را به این 

بافت ها برسانند.
با این وجود، سیســتم عصبى سمپاتیک که 
به طور معمول ســازوکار "جنگ یا گریز" ما را هدایت 
مى کند به طــور همزمان رگ هاى خونــى را که وارد 
سیستم گوارشى ما مى شوند (مانند معده) در طول یک 

تمرین شدید تا 80 درصد باریک مى سازد.

خاطر اســت که انجام این کار معموال بدان 
مقدار محدودى خون در بدن وجود دارد و افزایش نیاز به 
اکسیژن توسط برخى بافت ها تنها با تغییر مقدار خونى 
که به بافت هاى دیگر مى رود برآورده مى شود. این بدان 
معناست که ممکن است در مناطقى که در حال حاضر به 
اکسیژن زیادى نیاز ندارند جریان خون کاهش یابد. چه 
اخیرا غذا خورده باشید و چه نخورده باشید این وضعیت 

ممکن است روى دهد.
با این وجود، فرض کنیــد اخیرا یک وعده غذایى پیش 
از رفتن به باشگاه یا رفتن براى دویدن خورده اید. وقتى 
غذا مى خوریم غذا معده ما را به حالت کشیده درآورده و 
در نتیجه اسید و آنزیم هاى مورد نیاز براى هضم غذا آزاد 
مى شود. ماهیچه هاى معده نیز در طول هضم فعال تر 
مى شــوند و باعث تقاضاى بیش ترى براى اکسیژن و 
جریان خون به معده و سایر بافت هاى دستگاه گوارش 
مى شوند. بخش متفاوتى از سیستم عصبى خودمختار 
باعث مى شود که جریان خون به ساختار هاى دستگاه 
گوارش در زمانى که نیاز به فعــال بودن دارند افزایش 

یابد.
درگیر بودن قابــل توجه بافت هــاى مختلف بدن که 
همگى به اکسیژن نیاز دارند ممکن است یکى از دالیلى 
باشد که باعث مى شــود حالت تهوع در طول یا پس از 
تمرین رخ دهد. با تغییر تقاضــا، بدن باید جریان خون 
را با بافت ها تطبیق دهد. بنابراین، زمانى که ما ورزش 

مى کنیم خون باید به ماهیچه ها، قلب، ریه ها و مغز برود 
بدان معنا که جریان خون در بافت هاى کم تر فعال مانند 
دستگاه گوارش کاهش مى یابد حتى اگر در حال حاضر 
شام خورده شده مان را هضم کند. هنگامى که جریان 
خون در این ناحیه کاهش مى یابــد اعصاب روده ما را 
تحریک مى کند که به دنبال آن باعث ایجاد احســاس 

تهوع مى شود.
عالوه بر این، معده و سایر اندام هاى شکمى نیز مى توانند 
در حین ورزش فشرده شوند که ممکن است بیش تر به 
احساس تهوع بیانجامد. این مســئله به ویژه در حالت 
چمباتمه زدن بسیار مهم است، زیرا ضربان قلب و نیاز به 
اکسیژن در بافت ها افزایش مى یابد. بنابراین، بدن حجم 

و بیشترى از هوا را به داخل ریه ها  کشیده 
سپس باعث مى شود دیافراگم 
(زیر دنده هاى شما) با شدت 

بیشترى به اندام هاى شکمى 
فشار آورد. ســایر ماهیچه ها مانند 

آن ماهیچه هایى که در دیواره شکم قرار دارند نیز 
کمک مى کنند و با هر تنفس اندام هاى شکمى را 
بیش تر مى فشارند. این وضعیت مى تواند منجر به 
حالت تهوع و حتى استفراغ قابل توجه حتى با معده 

خالى شود.
برخى شواهد حتى نشان مى دهند که ورزش به ویژه 

دویدن در مسافت طوالنى و سایر رویداد هاى 

اســتقامتى مى تواند به پوشش معده آســیب برساند 
که احتماال بــه دلیل کاهش جریان خون و اکســیژن 
در دسترس اندام اســت. این وضعیت نیز باعث ایجاد 
احساس تهوع مى شود. در شــرایط شدید این موضوع 
مى تواند منجر به خونریزى دیواره معــده، به ویژه در 

ورزشکاران استقامتى و مسافت طوالنى شود.

چه زمانى غذا بخوریم
اگر بالفاصله یا تا یک ســاعت بعد از غذا ورزش کنید 
بدون در نظر گرفتن ســطح ورزش یا شــدت تمرین، 
به احتمال زیاد دچار حالت تهوع خواهید شــد. تقریبا 
دو ساعت طول مى کشــد تا غذاى جامد توسط معده 
تجزیه شده و وارد روده کوچک شود. بنابراین، اگر بعد 
از تمرین دچار حالت تهوع شــدید بهتر است 
حداقل دو ساعت پس از غذا خوردن 
صبر کنید. آن چه پیش از 
تمرین مى خورید 

نیز ممکن اســت تعیین کند که آیا حالت تهوع خواهید 
داشــت یا خیر. غذا هاى پر فیبر، چرب و حتى پروتئین 
باال همگى با احتمال بیش تر تهوع پس از تمرین مرتبط 
هستند. پروتئین هاى مکمل، به ویژه آب پنیر یا شیک ها 
نیز کندتر هضم مى شــوند. این وضعیت احتماال باعث 
ایجاد حالت تهوع در طول تمرین مى شــود، زیرا معده 

سعى مى کند آن را هضم کند.
مصرف نوشیدنى هاى ورزشى یا ســایر نوشیدنى هاى با 
کربوهیدرات باال (مانند آبمیوه ها، نوشیدنى هاى انرژى زا 
و نوشــابه هاى گازدار) نیز با حالت تهوع در حین و پس از 
تمرین مرتبط است. این وضعیت ممکن است به این دلیل 
باشد که نوشیدنى هاى مذکور بسیار آهسته هضم مى شوند 
و بیش تر از سایر نوشــیدنى ها در معده باقى مى مانند. اگر 
فردى هســتید که اغلب پس از تمرین دچار حالت تهوع 
مى شــوید چند کار وجود دارد که مى توانید انجام دهید. 
ابتدا تمرین معمول خود را تغییر یا کاهش داده و به آرامى 
شدت تمرین را افزایش دهید. این بدان خاطر است که هر 
چه مدت زمان تمرین طوالنى تر باشد خون بیش ترى به 
طور مداوم از معده خارج مى شــود. اطمینان حاصل کنید 
که پیش و پس از تمرین آب کافى مى نوشید، 
زیرا نوشــیدن کم و زیاد آب 
مى توانــد به دالیل 
مختلف باعث ایجاد 

حالت تهوع شود.

مزیت هاى صبحانه  پر پروتئین براى سالمتى
افزودن پروتئین به وعده غذایى صبحگاهى مى تواند فواید بسیار بزرگى از 

تعدیل گرسنگى گرفته تا متعادل کردن هورمون ها داشته باشد.
غذا هاى صبحانه اغلب یا غنى از کربوهیدرات ها هستند مانند غالت، نان 
تست، شیرینى و یا پرچرب مانند بیکن، سوسیس و ژامبون. در حالى که 
این غذا ها مى توانند در یک رژیم غذایى متعادل قرار بگیرند یک عنصر 
مغذى کلیدى وجود دارد که باید روى آن تمرکز کنید: پروتئین. افزودن 
پروتئین به وعده غذایى صبحگاهى مى تواند فواید بسیار بزرگى از تعدیل 

گرسنگى گرفته تا متعادل کردن هورمون ها داشته باشد.
اگر پروتئین زیادى از وعده غذایى صبحگاهى خود دریافت نمى کنید در 
اینجا تنها چند دلیل وجود دارد که نشان دهد چرا ممکن است بخواهید 

این ماده مغذى عضله ساز و رفع گرسنگى را اضافه کنید.

غذا
ى مرده

عالوه بر  ند،
شخوندر صورت 

 ضد التهابى داشتن،

ه هم برسند و 

د وسپس 
رتخود

پروتئین براى بسیارى از فرآیند هاى بدن 
 

ضرورى است
پروتئین یکى از سه عنصر مغذى در کنار چربى ها و کربوهیدرات ها است. هر یک از این عناصر براى سالمتى 

مهم هستند، اما پروتئین مسئول ساخت و ترمیم بافت هاى شما مانند پوست، مو، اندام ها، هموگلوبین خون و 

عضالت است. زمانى که صحبت از ساخت و حفظ توده عضالنى مى شود پروتئین عنصرى حیاتى محسوب 

مى شود و این توده عضالنى براى یک متابولیسم خوب، پیرى سالم و عملکرد کلى روزانه بدن بسیار مهم 
است.

بسته به عادات غذایى و اهداف فعلى شما ممکن است پروتئین کافى دریافت کنید. براى بسیارى از افراد از 

جمله افرادى که فعال هستند پروتئین بیش تر از حداقل توصیه شده معمولى مزایاى قابل توجهى را به همراه 

خواهد داشت. براى افراد معمولى توصیه کنونى وزارت کشاورزى امریکا آن است که 10 تا 35 درصد از کالرى 

روزانه خود را از پروتئین دریافت کنید با 1.2 تا 1.7 گرم به ازاى هر کیلوگرم وزن بدن که دومى هدف بیش تر 

افراد فعال در هر روز است. اگر براى عضله سازى کار مى کنید احتماال مى خواهید پروتئین بیش ترى دریافت 

کنید. 2.2 گرم پروتئین به ازاى هر کیلوگرم از وزن بدن چیزى است که ممکن است براى حمایت از بافت هاى 

جدید و ترمیم آسیب هاى وارده به عضالت ناشى از تمرینات قدرتى به آن نیاز داشته باشید.

2- پروتئین در وعده 
صبحانه به ثابت ماندن قند 
خون و انرژى کمک مى کند

افزودن پروتئین به صبحانــه همراه بــا کربوهیدرات ها و 
چربى هاى سالم تا حدى تنظیم قند خون، انرژى پایدارتر و 

طوالنى تر را براى شما فراهم مى کند.
کربوهیدرات ها به ویژه آن دسته اى که داراى فیبر نیستند قند 
خون شما را افزایش مى دهند که مى تواند باعث شود برخى 
افراد احساس کسلى یا تنبلى کنند. از سوى دیگر، پروتئین به 
طور قابل توجهى بر سطح قند خون تاثیر نمى گذارد بنابراین 
مصرف آن قند خون شــما را افزایش نمى دهــد و منجر به 

کاهش انرژى شما نمى شود.

یک صبحانه با پروتئین باال به تنظیم 
اشتها در طول روز کمک مى کند

پژوهش ها نشان مى دهند که مصرف پروتئین به شما کمک مى کند براى مدت 

طوالنى ترى احساس سیرى کنید. این موضوع در وهله نخست به دلیل روند 

کند هضم پروتئین است. مطالعات به طور خاص در مورد صبحانه نشان داده اند 

که وعده هاى غذایى صبحگاهى غنى از پروتئین، شامل حدود 35 گرم پروتئین 

مى تواند به شــما کمک کند براى مدت طوالنى ترى نسبت به صبحانه هاى 

با 13 گرم پروتئین یا میزان کمتر احســاس سیرى کنید. با این وجود، در مورد 

قدرت پروتئین در کاهش احساس گرسنگى فرد نکات بیش ترى وجود دارند. 

مطالعات نشان مى دهند که خوردن یک صبحانه غنى از پروتئین به طور مثبت 

بر سیگنال هاى هورمونى و عصبى تاثیر مى گذارد که بر میزان مصرف شما در 
طول روز تاثیر مى گذارد.

 (YY (PYY هورمون هاى گرسنگى تحت تاثیر مصرف پروتئین گرلین و پپتید

را شامل مى شوند. گرلین با ارســال پیام به هیپوتاالموس در زمانى که معده و 

روده کوچک شما خالى است احساس گرســنگى را افزایش مى دهد. اگر شما 

فردى هستید که صبحانه را از وعده غذایى روزانه خود حذف کرده اید این عادت 

ممکن است به تضعیف کیفیت رژیم غذایى و انتخاب هاى غذایى کم مغذى 

در طول روز بیانجامد از جمله میان وعده هــاى بدون ارزش غذایى که داراى 
باالیى هستند. در حالى که خوردن هر صبحانه اى مفید است چربى و قند 

صبحانه هاى با پروتئین باالتر بیش ترین تاثیر را بر 
روى کاهش میان وعده عصــر و بهبود کیفیت 

رژیم غذایى دارند.
بهبود یابدسالمت قلب شما ممکن است با یک صبحانه با پروتئین باالتر 

عروقى، بیمارى هاى چشمى و بیمارى کلیوى را قلبى عروقى، از جمله بیمارى قلبى و سکته مغزى، زوال عقل یک محدوده طبیعى و ســالم براى فشار خون خطر ابتال به بیمارى هاى صبحانه با کاهش فشار خون دیاستولیک و سیستولیک تا محدوده سالم مرتبط است. تان دارد. نتیجه یک پژوهش منتشر شــده در Clinical Nutrition نشان داد که خوردن پروتئین در در حالى که هر وعده صبحانه مى تواند کمک کننده باشــد صبحانه داراى پروتئین فواید بیشــترى براى قلب ترك صبحانه هم چنین با افزایش فشار خون، مقاومت به انسولین و سندرم متابولیک مرتبط است.
کاهش مى دهد.

یح و چ ب و
اســت این اتفاق رخ دهد
اتفاق براى شــما رخ داد

وجود ندارد.
زمانى که ورزش مى کنیم
مغز، ریه ها و قلــب افزای
جریان خون توسط بخش
خوخوخوخوخوخوخودمختار (که به تنظی
ببدن ما مان
ووووووووو هض
مممممممممى
کککککککککککر
تا بت
بافت ها
با این وجود، س
طور معمول ســازوکار به
مى کند به طــور همزمان
سیستم گوارشى ما مى ش
0تمرین شدید تا 80 درصد

دالیل حالت تهوع 
و ناخوشى 
پس از تمرین ورزشى

دانشمندان باکترى هاى مقاوم به آنتى بیوتیک را به عنوان یکى از مهم ترین تهدیدات 
سالمتى در جهان مطرح کرده اند.

طبق یافته علمى، محققــان به الگوریتم هایى دســت یافتند، که به کشــف یک 
آنتى بیوتیک جدید کمک کرده اند و در برابر برخى از مشــکالت بدنى بدخیم، نوید 

سالمتى مى دهد.
ما انسان ها تنها موجوداتى نیستیم که مى خواهیم باکترى ها را بکشیم - طبیعت طیف 
گسترده اى از ترکیبات ضدباکتریایى را توسعه داده است، بسیارى از آن ها توسط خود 
باکترى ها براى به دست آوردن دست برتر در جنگ طوالنى مدت علیه باکترى هاى 

دیگر استفاده مى شوند.
بیشتر آنتى بیوتیک ها، در اصل از کشت باکترى ها رشد کرده و بعداً به اشکال قوى تر 
سنتز شده اند و تهیه مى شوند. مشکل این است که با گذشت زمان باکترى ها نسبت 
به این دارو ها مقاومت پیدا مى کنند و ما را مجبور مى کنند دارو هاى جدید بسازیم، تا 

زمانى که به ناچار در برابر این دارو ها نیز مقاوم شوند.

شان برادى، نویســنده مســئول این مطالعه گفت: بســیارى از آنتى بیوتیک ها از 
باکترى ها مى آیند، اما بیشتر باکترى ها را نمى توان در آزمایشگاه رشد داد. نتیجه این 

است که ما احتماًال اکثر آنتى بیوتیک ها را از دست مى دهیم.
براى کمک به تجزیه ســریعتر احتماالت، محققان راکفلــر از الگوریتم هایى براى 

بررســى آنچه که به عنوان خوشه هاى ژن بیوسنتزى شــناخته مى شوند، 
استفاده کردند.

این ها گروه هایى از ژن ها هســتند که براى یک سرى از پروتئین ها 
کد مى کنند - از جمله برخى که ممکن است خواص ضد باکتریایى 
داشته باشند -، اما تعدادشان بسیار زیاد است و انسان نمى تواند آن ها 

را مرتب کند.
برادى مى گویــد: باکترى ها 

پیچیده انــد و فقــط 
به ایــن دلیــل که 

مى توانیم یــک ژن را توالى بندى کنیم، به این معنا نیســت کــه مى دانیم چگونه 
باکترى ها آن را براى تولید پروتئین فعال مى کنند.

مى تواننــد این خوشــه هاى ژنى را امــا الگوریتم ها 
بسیار ســریع تر مرتب کنند و 
امیدوارکننده ترین ترکیبات 
را که مى توانند اثرات ضد 
باکتریایى داشــته باشند، 

انتخاب کنند.
نکتــه مهم این اســت که 
به ســلول هاى انســانى آسیبى 
نمى رســاند و مى توانــد عفونت هاى 
باکتریایى را در موش هاى زنده درمان کند. با 
این حال، جالب ترین نکته این است که حتى توانست باکترى هایى را که 

برابر دارو طراحى محققان به طور خاص براى مقاومت در 
کرده اند، از بین ببرد. بررسى دقیق تر، تیم راز هاى مولکولى 

پشــت قدرت آن را کشــف کردند.آنتى بیوتیک هاى موجود 
براى اتصال یک مولکول یا مولکول دیگر شــناخته شــده اند، اما 

باکترى هاى مقاوم همچنان مى توانند از دومى براى حفظ دیواره سلولى 
استفاده کنند. با مصرف همزمان هر دو، سیاژیسین ممکن است از این نوع 

مقاومت جلوگیرى کند.
بردى گفت: این کار نمونه بارز ى است که در یک خوشه ژنى پنهان شده است. 

ما فکر مى کنیم که اکنون مى توانیم تعــداد زیادى از ترکیبات طبیعى جدید را با این 
استراتژى باز کنیم و دارو هاى بهترى تولید کنیم.

مصرف آنتى بیوتیک را کاهش دهید!

ش مى کنیم. در 
ی دا ب سخ

خاطر اســت که انجام این کار معموال بدان 
به از افزایشن د دا د ج بدن ند دىخ محد مقدا

مى کنیم خون باید به ماهیچه ها، قلب، ریه ها و مغز برود 
المانند ف ت بافتهاىک ند یانخ ج که نا بدانم

، نویســنده مســئول این مطالعه گفت: بســیارى از آنتى بیوتیک ها از 
مى آیند، اما بیشتر باکترى ها را نمى توان در آزمایشگاه رشد داد. نتیجه این 

 احتماًال اکثر آنتى بیوتیک ها را از دست مى دهیم.
ک به تجزیه ســریعتر احتماالت، محققان راکفلــر از الگوریتم هایى براى 

نچه که به عنوان خوشه هاى ژن بیوسنتزى شــناخته مى شوند، 
دند.

ه هایى از ژن ها هســتند که براى یک سرى از پروتئین ها 
د - از جمله برخى که ممکن است خواص ضد باکتریایى 
د -، اما تعدادشان بسیار زیاد است و انساننمىتواند آن ها 

د.
گویــد: باکترى ها 

د و فقــط
لیــل که 

مى توانیم یــک ژن را توالى بندى کنیم، به این معنا نیســت کـ
باکترى ها آن را براى تولید پروتئین فعال مى کنند.

مى تواننــد این خامــا الگوریتم ها 
بسیار ســر
امیدوارک
را که م
باکتریا
انتخاب
نکتــه
به ســلول ها
نمى رســاند و مىت
باکتریایى را در موش هاى
این حال، جالب ترین نکته این است که حتى توانست

براى التیــام زخم هاى عفونى از پیــاز تازه به صورت 
موضعى نیز استفاده مى کردند، چون پیاز آلودگى ها را به 
خود جذب و زخم یا هواى محیط را ضدعفونى مى کند.

سبزیجات سرشار از ویتامین ها، مواد معدنى مختلف و 
ترکیبات گیاهى قوى هستند که طبق بررسى محققان 
فواید شگفت انگیز آن براى ســالمتى مخصوصا در 

سالمندان به اثبات رسیده است.
از آنجا که خانواده ها پرســش هاى زیادى درباره پیاز 
دارند به برخى از خواص متمایز و شــگفت انگیز پیاز 

براى سالمندان اشاره مى کنیم.

بهبود عملکرد کلیه ها و سلول ها
پیاز غنى از مواد مغذى است، به این معنى که کالرى 
کمى دارد، اما سرشار از ویتامین و مواد معدنى است. 
این سبزى همچنین داراى ویتامین C زیادى است که 
در تنظیم سالمت سیستم ایمنى بدن، تولید کالژن، 
ترمیم بافت، جذب آهن و مراقبت از سلول ها در برابر 

سرطان مفید است. 

بهبود عملکرد قلب
پیاز با التهاب هاى بدن مقابله مى کند و سطح کلسترول 

خون را کاهش مى دهد که خطر بیمارى هاى قلبى را 
هم کم مى کند. همچنین به کاهش فشــار خون باال 
کمک و از لخته شــدن خون و سکته قلبى جلوگیرى 

مى کند.

کمک به کنترل قند خون
خوردن پیاز مى تواند به کنترل قند خون کمک کند، این 
موضوع به طور ویژه در افرادى که پیش زمینه دیابت 
در آن ها وجود دارد بسیار مهم است؛ بنابراین پیشنهاد 
مى شود در غذاى افراد سالمند یا در کنار آن به صورت 

خام مقدار مشخصى پیاز مصرف شود.

افزایش تراکم بافت استخوان ها
یک مطالعه نشان داد زنان سالمند که بیشتر اوقات پیاز 
مى خورند، بیش از 20 درصد خطر شکستگى مفصل 
ران را در مقایسه با کســانى که هرگز پیاز نخورده اند 

کاهش داده اند.

بهبود عملکرد سیستم گوارش
پیاز منبع غنــى فیبر و پرى بیوتیک اســت که براى 

سالمت روده به خصوص در افراد سالمند الزم است.

خواص 
معجزه آساى پیاز 

براى سالمندان

این ماده مغذى عضله ساز و رفع گرسنگى را اضافه کنید.

خون را کاهش مى دهد که خطر بیمبراى التیــام زخم هاى عفونى از پیــاز تازه به صورت

خواص 
معجزه آسام

براى سالمن

مو هاى زائد بدون هیچ گونه عوارض جانبى و به طور دائمى بررسى شود.هد
مو هاى زائد صورت است، بلکه مراقبزیر نه تنها از بین بردن 

شتن  ا د مو هاىبر
براى
وجود
پو
ای

مى کندرا تحریک 
بینبردنآکنهمفیداست. براىاز

نسخه اى
 جادویى براى

 رفع مو هاى زائد صورت

ود.
ن، معده و سایر اندام هاى شکمى نیز مى توانند 
زش فشرده شوند که ممکن است بیش تر به 
هوع بیانجامد. این مســئله به ویژه در حالت 
ن بسیار مهم است، زیرا ضربان قلب و نیاز به 
 بافت ها افزایش مى یابد. بنابراین، بدن حجم 

اا ها و  هوا را به داخل ریه کشیده 
ث مى شود دیافراگم
هاى شما) با شدت 

 اندام هاى شکمى 
 ســایر ماهیچه ها مانند 

 هایى که در دیواره شکم قرار دارند نیز 
کنند و با هر تنفس اندام هاى شکمى را 
 فشارند. این وضعیت مى تواند منجر به
ههههههعدهههه ع و حتى استفراغ قابل توجه حتى با م

هد حتى نشان مى دهند که ورزش به ویژه 
ىىىهاى سافت طوالنى و سایر رویداد 

چه زمانى غذا بخوریم
اگر بالفاصله یا تا یک ســاعت بعد از غذا ورزش کنید 
بدون در نظر گرفتن ســطح ورزش یا شــدت تمرین، 
به احتمال زیاد دچار حالت تهوع خواهید شــد. تقریبا 
دو ساعت طول مى کشــد تا غذاى جامد توسط معده 
تجزیه شده و وارد روده کوچک شود. بنابراین، اگر بعد 
است  شــدید بهتر ززززززززززززاز تمرین دچار حالت تهوع
حححححداقل دو ساعت پس از غذا خوردن 
صبصبصبرصبصبرصبرصصبرصبرصبرصبر کنید. آن چه پیش از 
ممتتمتمتتمتمتمتمتمتمرین مى خورید 

سعى مى کند آن را هضم کند.
مصرف نوشیدنى هاى ورزشى یا ســا
کربوهیدرات باال (مانند آبمیوه ها، نوشی
و نوشــابه هاى گازدار) نیز با حالت تهو
تمرین مرتبط است. این وضعیت ممکن
باشد که نوشیدنى هاى مذکور بسیار آهس
و بیش تر از سایر نوشــیدنى ها در معده
فردى هســتید که اغلب پساز تمرین
مى شــوید چند کار وجود دارد که مى

ابتدا تمرین معمول خود را تغییر یا کاهش
را افزایش دهید. این بدان شدت تمرین
چه مدت زمان تمرین طوالنى تر باشد
طور مداوم از معده خارج مى شــود. اط

پیش و پس از تمرین آب کککه
ززیرزیرا نوشــی
ممى
مخ
حالت
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002339- تاریخ: 1401/03/26- برابر راى شماره 3339 مورخ 1401/03/26 
به شماره کالسه 0984 تصرفات مالکانه آقاى / خانم زهرا سید قلعه خوزانى به شناسنامه شماره 1974 
کدملى 1287872786 صادره فرزند حیدر در ششدانگ یکباب مغازه و انبارى متصله به مساحت 186,43 
مترمربع پالك شماره 1539 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب سند شماره 62392 مورخ 1362/4/5 دفترخانه 5 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
برابر راى شماره 3336 مورخ 1401/03/26 به شماره کالسه 1205 تصرفات مالکانه آقاى / خانم حیدر 
سید قلعه جوزدانى به شناسنامه شماره 90599 کدملى 2290904236 صادره فرزند حسین در ششدانگ 
یکباب مغازه و انبارى متصله به آن مساحت 161,93 مترمربع پالك شماره 1539 فرعى از 99 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 62392 مورخ 1362/4/5 
دفترخانه 5 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12- م الف: 1351017 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/4/296

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002255- تاریخ: 1401/03/24- برابر راى شماره 2255 مورخ 1401/03/24 
به شماره کالسه 1997 تصرفات آقاى / خانم محمد على مهرابى کوشکى به شناسنامه شماره 2222 
کدملى 1140778684 صادره فرزند غالمرضا در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 2985,9 مترمربع 
پالك شماره 42 فرعى از 103 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
صفحه 269 دفتر 344 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12- م الف: 1351123 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/4/298

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1. راى شــماره 140160302026014579 مــورخ 1400/11/10 و راى اصالحــى 
140160302026003106 مورخ 1401/02/25 مالکیت آقاى امیرسعید گالب دار به شناسنامه شماره 
397 کدملى 1291073507 صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 71 مترمربع از پالك شماره  234  فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 62335 مورخ 91/06/14 

دفتر 89 اصفهان مورد ثبت صفحه 86 دفتر 91 و صفحه 128 دفتر 155   
2. راى شــماره 140160302026014575 مــورخ 1400/11/10 و راى اصالحــى 
140160302026003103 مورخ 1401/02/25 مالکیت خانم فاطمه بهرامى گهروئى به شناسنامه 
شماره 361 کدملى 4621572660 صادره شهرکرد فرزند عزیزاله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 71 مترمربع از پالك شماره  234  فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 62335 مورخ 

91/06/14 دفتر 89 اصفهان مورد ثبت صفحه 86 دفتر 91 و صفحه 128 دفتر 155   
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین 
جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/12 - م الف: 1351678 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/4/300

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140160302026004627 مورخ 1401/03/28 هیات یک مالکیت آقاى محمد مهرساب 
به شناسنامه شماره 2307 کدملى 1288030363 صادره اصفهان فرزند مهدى در قسمتى از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 136,03 مترمربع  پالك شماره 338 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از سند انتقال شماره 120704 مورخ 1392/02/07 

مالکیت متقاضى دفتر 82 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین 
جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/12 - م الف: 1351771 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/4/302

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140160302026003721 مورخ 1401/03/09 هیات چهار مالکیت آقاى سید مجتبى 
فتاحى به شناسنامه شماره 1183 کدملى 1159345643 صادره فریدن فرزند آقا محمد در ششدانگ 
یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 199,83 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان به موجب سند شماره 1250525 مورخ 1400/02/24 

دفترخانه 9 اصفهان متقاضى به متقاضى قطعى شده و در جریان ثبت میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین 
جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/12 - م الف: 1351784 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/4/304

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 

راى شماره 115مورخ 1401/01/15 خانم زهره شهیدى فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
99/71 مترمربع قسمتى از پالك شماره 461 اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
– متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/12 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/27 – م الف: 1359272 - حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/187

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006004208 – تاریخ: 1401/05/06 - خانم الهام پیمانى فروشانى فرزند 
مجتبى با تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت تک برگى سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك 170/1163 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصهان که مالکیت ذیل شماه دفتر 
امالك الکترونیک 139720302006005777 و شماره چاپى 6694338 به 95 ثبت و تسلیم گردیده 
و موجب سند انتقال 114268 مورخ 1397/05/16 دفتر خانه 46 خمینى شهر به نامبرده انتقال یافته و 
متقاضى اظهار نموده که سند مالکیت در اثر مفقودى فاقد اصالت مى باشد و تقاضاى صدور سند مالکیت 
المثنى نموده است؛ لذا طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلى نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند   ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/05/12 – م الف: 1358792 
–  سید امیرحسین حسن زاده - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر – از طرف زهره عموشاهى 

خوزانى/ 5/189

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002670- تاریخ: 1401/04/07- برابر راى شماره 2670 مورخ 1401/04/07 
به شماره کالسه 1765 آقاى/ خانم امید نجفى خوزانى به شناســنامه شماره 1130432981 کدملى 
1130432981 صادره فرزند سعید در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159,28 مترمربع پالك شماره 
1909 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر امالك 

الکترونیکى 14296 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/12 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/27 - م الف: 1359554 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – 

سیدامیرحسین حسن زاده/5/191

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 140185602006003341 – تاریخ 1401/05/09-  برابر راى شــماره 3341 مورخ 
1401/05/09 به شماره کالسه 1091 مالکانه آقاى/ خانم نجمه خاتون دهقانى به شناسنامه شماره 
1911 کدملى 1170167111 صادره فرزند شهباز در ششدانگ یکباب خانه قدیمى به مساحت 271,48 
مترمربع پالك شماره 253 فرعى از 110 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب ذیل صفحات 349 و 343 و 340 و 346 دفتر 221 و صفحه 8 دفتر 418 و مالحظه نقشه ملک 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشــته باشــند مى تواننــد از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/05/12 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/05/27 - 
م الــف: 1358782 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – ســیدامیر

حسین حسن زاده/5/193

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 2237 مورخ 1401/03/30 آقاى محسن راحمى فرزند على ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
108/84 مترمربع قسمتى از پالك شماره 0 فرعى از 1272  اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/12 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/05/27  - م الف: 1359284 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/195

آگهى مزایده اتومبیل
شماره مزایده: 140104302133000018 - تاریخ ثبت 1401/03/29 - آگهى مزایده پرونده شماره : 
139904002133000499 (شماره بایگانى 9900653)  بر اساس پرونده اجرایى کالسه  9900653  
یک دستگاه خودرو سوارى کیا به شماره انتظامى ایران 53-828 ن 55 متعلق به مرحوم رسول محمدى 
فرزند کاظم که برابر اعالم پلیس راهور نجف آباد در سیستم شماره گذارى بنام نامبرده مى باشد و قبًال در 
در قبال قسمتى از طلب خانم مهرى آیتى پور نجف آبادى و پنج درصد اجرایى بازداشت گردیده از ساعت 
9 صبح تا 12 روز یکشنبه 1401/05/23  در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك 
نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ 
شش میلیارد ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. طبق نظریه کارشناسى رسمى مربوطه مورد مزایده داراى مدل 2010   
، سفید به شماره موتور G4KA9H 358113، شماره شاسى KNAHH811BA7284568، اطاق و بدنه 
بدون رنگى، داشبورد مستعمل و فاقد عیب و نقص، رو کش صندلى پارگى دارد، سپر جلو رنگى دارد و چراغ 
خطر عقب شکسته شده  است، سه عدد مانیتور تعبیه  شده پشت صندلى هاى جلو و پایین داشبورد سالم 
است، موتور مستعمل و داراى اصالت و فاقد عیب و نقص فنى است، گیربکس مستعمل و فاقد عیب و 
نقص فنى است، الستیک ها با 50 درصد کارکرد و داراى بیمه شخص ثالث معتبرمى باشد. درضمن بدهى 
مالیاتى و عوارض و خالفى  هاى احتمالى تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى و سایر هزینه ها از جمله 
حق الحفاظه و غیره  به عهده برنده  مزایده  مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در جلسه مزایده 
مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس : نجف آباد کمربندى جنوبى نجف آباد پارکینگ ایثار 2 دیدن 
نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 1401/05/12 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. الزم به ذکر 
است چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود.

توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و 
طى فیش سپرده در  وجه اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه 
اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را طى فیش مربوطه حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه در صورتیکه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. تاریخ انتشار: 1401/05/12 – م الف:  1359847 – حجت اله کاظم 

زاده – رییس اداره ثبت  اسنادو امالك شهرستان نجف آباد/5/198

معاون فرهنگى اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از مسدود کردن صفحه اى در فضاى مجازى که با سوءاستفاده 
از تصویر رئیس پلیس راهور اســتان اقدام به کالهبردارى 

مى کرد، خبر داد.
جهانگیر کریمى افزود: در این صفحه کالهبرداران براى جلب 
اعتماد کاربران از عنوان ســرهنگ و یا سرگرد و درج تصویر 
رئیس پلیس راهور فرماندهى انتظامى استان اصفهان استفاده 
و با این شیوه بابت صدور گواهینامه هاى رانندگى از شهروندان 
کالهبردارى مى کردند.کریمى بیان کرد: کالهبرداران بابت 
هر گواهینامه رانندگى تقلبى از مشتریان خود مبلغ 10 میلیون 
تومان دریافت کرده و براى واریز وجه نیز شماره کارت هاى 

اجاره اى را به مشتریان خود ارائه مى دادند.
وى با بیان اینکه تعدادى از شهروندان با مشاهده این صفحه 
در فضاى مجازى فریــب خورده و مبالغ درخواســتى را به 
حساب هاى ناشناس واریز کردند، گفت: پس از شناسایى این 
صفحه، بالفاصله اقدامات الزم در خصوص مسدودسازى آن 
انجام شده و تالش براى دستگیرى دایرکننده و افراد مرتبط با 
این صفحه در دستور کار پلیس فتا استان اصفهان قرار گرفته 

است که نتیجه آن متعاقباً اعالم خواهد شد.
وى خاطرنشان کرد: شهروندان باید بدانند که براى دریافت 
گواهینامه فقط باید از طریق آموزشگاه هاى مجاز اقدام کنند و 

فریب افراد سودجو را نخورند.

مسئول هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان گفت: مراسم 
امسال شیرخوارگان حسینى، جمعه 14 مرداد در گذر چهارباغ 

اصفهان برگزار خواهد شد.
محمد نادراالصلى پیرامون برگزارى مراســم شیرخوارگان 
حسینى گفت: مراسم امسال شیرخوارگان حسینى، جمعه 14 
مرداد توسط مجمع جهانى شیرخوارگان حضرت على اصغر 
(ع) و هیئت رزمندگان، با همکارى صدا و سیما در گذر چهارباغ 

اصفهان برگزار خواهد شد. 
وى با یادآورى اینکه این مراسم از ســاعت 8 صبح آغاز و تا 
ساعت 10 و 30 دقیقه ادامه خواهد داشت، افزود: در این مراسم 
آیت ا... سید ابوالحسن مهدوى امام جمعه موقت اصفهان و 

عضو مجلس خبرگان رهبرى به سخنرانى خواهد پرداخت 
و خانم لواسانى از مجریان صدا و سیما هم این مراسم را اجرا 

خواهد کرد.
نادراالصلى با تأکید بر اینکه از عموم مادران و بانوان دعوت 
مى کنیم تا با شیرخوارگان حسینى خود در این مراسم حضور 
داشته باشند، خاطرنشان کرد: در این مراسم لباس هاى نذرى 
شیرخوارگان توزیع و موکب هاى حسینى به یاد اربعین حضرت 

اباعبدا... (ع) اقدام به پذیرایى خواهند کرد.
مسئول هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان گفت: مراسم 
شیرخوارگان حسینى همزمان از شبکه اصفهان و شبکه هاى 

ملى پخش خواهد شد.

کالهبردارى با سوءاستفاده
از تصویر رئیس پلیس 

برگزارى مراسم شیرخوارگان 
حسینى در چهارباغ

اعتراف زنان سارق به
100 فقره سرقت

4 زن سـارق در اصفهان به 100 فقره سـرقت اعتراف 
کردند. فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: در 
پى سرقت هاى متعدد گوشـى تلفن همراه از صاحبان 
مغازه ها، این موضوع در دستور کار ماموران فرماندهى 
انتظامى شهرسـتان اصفهـان قرار گرفت. سـرهنگ 
حسـین بسـاطى افزود: در تحقیقات مامـوران ردپاى 
باندى متشـکل از 4 زن سـابقه دار به دسـت آمد و در 
یک عملیات آن ها را دسـتگیر کردنـد. وى افزود: این 
افراد در پوشـش خریدار به مغازه مراجعه کرده و بعد از 
اینکه فروشنده را مشغول مى کردند تا جنس مورد نظر 
را برایشـان بیاورد تلفن همـراه او را سـرقت کرده و به 

سرعت از محل متوارى مى شدند.

 پیشرفت 75 درصدى
بازیکده حصه

معاون عمران شهرى شـهردارى اصفهان از پیشرفت 
75 درصدى پروژه احداث بازیکده محله حصه با حدود 
200 میلیارد ریـال اعتبار خبـر داد. اصغر کشـاورز راد 
با اعالم این خبر گفـت: بازیکده محله حصـه یکى از 
پروژه هاى مهم محله محور و مـورد حمایت مدیریت 
شهرى اصفهان است. وى خاطرنشـان کرد: امکانات 
و بازى هاى سرگرم کننده بازیکده محله حصه شامل 
بازى ماز، والیبال ساحلى، تنیس، تاتمى، بازى فکرى، 
زمین اسکیت، آالچیق جهت استراحت و بازى نمایشى 

و مسیر دوچرخه سوارى خواهد بود.

خبر

با پیگیرى هاى معاونت شهرســازى و معمارى 
شهردارى اصفهان مشکل 50ســاله و گره کور 

زمین هاى على آباد کلنگان حل شد.
معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان  
گفت: بــا پیگیرى هاى مــداوم ایــن  معاونت، 
خوشــبختانه موفــق شــدیم یکــى از پیچیده 
ترین گره هاى کور شــهر اصفهان را باز  کنیم،

 زمین هاى فاز یک على آباد کلنگان که مساحت 
آن حدود 70 هکتار مى باشد در منطقه 12 شهرى 
و محدوده شمال شــهرك نگین، انتهاى خیابان 
رباط سوم واقع شده است که در سال 1349 توسط 
ارتش جمهورى اسالمى ایران تفکیک شده و به 
نظامیان واگذار مى شــود و در سال 1350 اسناد 
مالکیت این پالك ها صادر و تحویل مالکان شده 
اســت، که به دالیل مختلف از جمله قرارگیرى 
این زمین ها خارج از محدوده، مشکالت فراوانى 
براى مالکان  بوجود آمد و به یک گره کور در شهر، 

تبدیل شد.
وحید مهدویان با اشــاره به این که شوراى عالى 
شهرســازى و معمارى در سال 1390 درخواست 
شــهردارى اصفهان مبنى بر در محــدوده قرار 
گرفتن زمین هاى على آبــاد کلنگان را تصویب 
نکرد، گفــت: پیگیرى و نامه نگارى ها توســط 
شهردارى اصفهان همچنان تا سال 1397 ادامه 
مى یابد تا ســرانجام طى ابالغى از سوى وزارت 

راه و شهرســازى بــه اســتاندارى اصفهان این 
زمین ها  در محدوده شهرى قرار مى گیرد و در پى 
آن شهردارى اصفهان طرح هاى تفکیکى الزم  
که توسط ارتش جمهورى اســالمى ایران تهیه 
شده اســت را ارائه مى کند که متاسفانه به دالیل 
نامشخص و برخالف مطالبات مردم پرونده این 

زمین ها مجدداً از سال 1398 راکد مى شود. 
مهدویان با اشاره به این که در سال 1400 معاونت 
شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان مجدداً 
پرونده را به جریان انداخته است گفت: ما با آگاهى 
که از مشکالت مردم منطقه و مالکان زمین هاى 
على آباد کلنگان داشــتیم بنا بر تاکید شــهردار 
محترم اصفهان و شوراى اسالمى شهر با به جریان 
انداختن مجدد این پرونده به دنبال حل مشکالت 
مردم و باز شدن این گره کور شهر اقدامات الزم 
را انجام دادیم که به لطف الهى در ســفر رئیس 
جمهور محترم بــه اصفهان در جلســه اى که با 
حضور مدیر کل محترم بازرسى، نظارت و ارزیابى 
عملکرد مرکز ارتباطات مردمى ریاست جمهورى 
و مدیران ارشد اســتان برگزار شد موضوع مطرح 
شد و مستندات توسط این معاونت به سمع و نظر 
حاضرین رسید که خوشبختانه باعث شد در تاریخ 
29 خرداد 1401 طى نامه شــماره 320/46838 
مدیرکل محترم دفتر نظارت بر طرح هاى توسعه و 
عمران وزارت راه و شهرسازى، الحاق زمین هاى 

على آباد کلنگان به شهر اصفهان و طرح تفکیکى 
آن تصویب نهایى شــود و این مصوبه هم اکنون 
توســط اســتاندار محترم اصفهان به شهردارى 

اصفهان ابالغ شده است.
معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان 
حل این مشکل و گره کور 50ساله را به نفع مردم 
دانست و گفت: شــهردارى اصفهان با اقدامات 

خود یکى از گره هاى کور شهر با نیم قرن سابقه 
را باز کرد و اکنون با درایــت و حمایت مدیریت 
شهرى مالکان این زمین ها مى توانند براى اخذ 
پروانه ساختمان و ساخت خانه در زمین هاى خود 
اقدام کنند. گفتنى است در طرح تفکیکى نهایى 
ســرانه هاى فضاى سبز، آموزشــى، فرهنگى، 

بهداشتى، ورزشى و ...  دیده شده است.

گره گشایى از گره کور شهر
مشکل زمین هاى على آباد کلنگان حل شد 

رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى شهرستان 
کاشان از توقف عملیات تخریب در حریم ثبتى چارتاقى نیاسر از توابع 

این شهرستان خبر داد.
احمد دانایى نیا با اعالم این خبر گفت: متأسفانه شهردارى نیاسر در اقدامى 
غیرقانونى و بدون دریافت مجوز و استعالم هاى الزم از میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى شهرستان کاشان، اقدام به تخریب در حریم 

چارتاقى متعلق به دوران ساسانى در این شهر نیاسر کرده بود.
او ادامه داد: پس از اطــالع از آغاز این عملیــات تخریب غیرقانونى و 
پیگیرى هاى کارشناســان این اداره و با مساعدت دادستان کاشان این 
عملیات تخریب با حکم قضایى متوقف شــد. دانایى نیــا افزود: انجام 
هرگونه عملیات عمرانى در حریم بناهاى تاریخى شهرستان ازجمله بناى 
چارتاقى نیاسر باید در شوراى فنى میراث فرهنگى بررسى و در صورت 

صدور مجوز، طبق شیوه نامه ارائه  شده توسط این شورا انجام شود.
رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى شهرستان کاشان 
تصریح کرد:  کارشناســان این اداره و یــگان حفاظت میراث فرهنگى 
شهرستان از همان ساعات اولیه اجراى عملیات تخریب در محل مستقر 

شدند و تا حصول نتیجه قطعى پیگیرى ها قاطعانه انجام خواهد شد.
چارتاقى نیاسر یکى از آثار تاریخى شهر نیاسر در بیست کیلومترى غرب 
کاشان است. این سازه که با نام آتشکده ساسانى نیاسر نیز معروف است در 
نزدیکى چشمه اسکندریه به عنوان سالم ترین چارتاقى ایران باقى مانده از 
دوره ساسانى در تاریخ 21 آبان ماه سال 1317 به شماره 316 در فهرست 

آثار ملى ایران به ثبت رسیده است.

عملیات نجات چارتاقى نیاسر 

فقدان مدارك
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب رضانوروزى قلعه تکى فرزند قدمعلى 
به شماره شناســنامه 1271218992 صادره از اصفهان در مقطع 
کارشناسى رشــته عمران صادره از واحد دانشگاه نجف آباد شماره 
(94,09,22/179415000689) مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
میباشد. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد نجف آباد ارسال نماید.
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شرزود تمیروف، مهاجم ازبکستانى پرسپولیس على رغم 
گلزنى در بازى هاى تدارکاتى پرســپولیس به یک باره با 
انتشــار پیامى در فضاى مجازى از هواداران پرسپولیس 
خداحافظى کرد. این اتفاق درحالى افتاد که این بازیکن با 
پرسپولیس قرارداد داشته و یحیى هم از او خواسته بوده در 
تمرینات پرسپولیس حضور داشته باشد. البته او یک روز بعد 
از این کار پشیمان شد اما گفته مى شود او واقعاً قصد جدایى 
از پرســپولیس را دارد. ظاهراً او با این اقدام ســعى داشته 
باشگاه هرچه زودتر تکلیفش را روشن کند. گفته مى شود 
پاى ایجنت جوانش هم در این اقدام وجود داشته است. اگر 
تمیروف از پرسپولیس جدا شود احتمال حضورش در یکى از 

دو تیم ذوب آهن و پیکان وجود دارد.

کنفدراسیون فوتبال آســیا تصمیم گرفته تا قانون گل در 
خانه حریف را براى تعیین برنده مسابقات لیگ قهرمانان 
 AFC آســیا 2024- 2023 حذف کند. بر اساس تصمیم
در صورت تســاوى دو تیم در وقت هاى اضافه و ســپس 
ضربات پنالتى تعیین کننده برنده بــازى لیگ قهرمانان 
آسیا 2023 خواهد شــد. AFC همچنین از زمان برگزارى 
لیگ قهرمانان آسیا 2023 با فرمت اروپایى خبر داد. لیگ 
قهرمانان آسیا از این به بعد به شکل لیگ قهرمانان اروپا از 

پاییز شروع مى شود.

ســایت sdna یونان به آخرین وضعیت نقــل و انتقاالت 
باشــگاه آ.ا.ك پرداخت و اعالم کرد این باشگاه قصد دارد 
دو بازیکن جدید دیگر به خدمت بگیرد اما مشــکل اصلى 
این است که هر 6 سهمیه بازیکنان غیر اروپایى این تیم پر 
شده است. این در حالى است که کریم انصارى فرد مهاجم 
ایرانى هم یکى از این سهمیه ها را پر کرده و انتظار مى رود 
راهى تیم جدیدى بشود. این سایت یونانى پیش بینى کرده 
اســت با توجه به برنامه هاى ســرمربى آ.ا.ك، زنگ خطر 
براى باز شدن سهمیه بازیکنان غیر اروپایى احتماًال دامن 
یکى از دو بازیکن ایرانى یعنى احسان حاج صفى یا میالد 

محمدى را بگیرد.

سرمربى پرتغالى اســتقالل در آستانه شــروع لیگ برتر 
تصمیم مهمى گرفته است. در شرایطى که حدود 10 روز تا 
شروع لیگ برتر باقى مانده است، هنوز تعدادى از بازیکنان 
این تیم قصد دارند جدا شوند و به تیم هایى بروند که بیشتر 
فرصت بازى کردن پیدا کنند. ریکاردو ساپینتو به باشگاه 
اعالم کرده دیگر هیچ بازیکن حق جدایى از اســتقالل را 

ندارند و آبى ها باید با نفرات فعلى به کارشان ادامه بدهند.

بر اساس حکم صادر شــده از جانب دیوان داورى ورزش 
CAS در پرونده مانوئل فررا دستیار اول مارك ویلموتس در 

تیم ملى، فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت مبلغ 348 هزار 
و 617 یورو بعالوه 6000 یورو پاداش همچنین پرداخت 5 
درصد سود سالیانه با محاسبه از تاریخ ششم جوالى سال 
2020 میالدى محکوم شده است. پیش از این در راى صادر 
شده از سوى فیفا فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت مبلغ 
358 هزار و 617 یورو بعالوه 6000 یورو پاداش همچنین 
پرداخت 5 درصد سود سالیانه محکوم شده بود. طبق اعالم 
دادگاه عالى ورزش، فدراســیون فوتبال ایران پیش از این 
هم به پرداخت مبلغ 3 میلیــون و 325 هزار یورو محکوم 

شده بود.

مهاجم سرخ ها به اصفهان مى آید؟

خداحافظى با یک قانون

احتمال جدایى
 2 ایرانى از آ.ا.ك

آبى ها ممنوع الخروج شدند 

باز هم محکوم شدیم

مرضیه غفاریان
میالنى ها براى جذب طارمى سر و دست مى شکنند. آنها 
مى خواهند هرطور شده این ستاره ایرانى را براى تقویت 
خط حمله تیم خود از پرتغال به ایتالیا ببرند اما در عین حال 
حاضر نیستند پول زیادى براى به دست آوردن این مهاجم 
خرج کنند. اگرچه پورتو یک فروشگاه گرانقیمت است و 
براى جواهراتش ارزش زیادى قائل است اما روسونِرى ها 
هم تصمیم ندارند براى جذب طارمى بى گدار به آب بزنند. 
مدیران این باشگاه ایتالیایى ترجیح مى دهند به جاى اینکه 
زیربار مبلغ گران خرید جواهر ایرانى پورتو بروند این پول را 

صرف تقویت کادر فنى و سایر بخش هاى تیم خود کنند.
این حساب و کتاب ســران یک باشگاه حرفه اى در ایتالیا 
در نقل و انتقاالت است اما اینجا در ایران، در بازار خرید و 
فروش بازیکنان، تنها چیزى که محلى از اعراب ندارد همین 
حسابرسى هاى دقیق اســت. در کشور ما مدیران باشگاه 
هاى حرفه اى(!) بدون درنظر گرفتن معیار خاصى دست 
به جیب مى شــوند و پول هاى بى زبان را پاى بازیکنانى 
مى ریزند که هیچ معلوم نیســت در آینده به کار باشگاه 

بیایند یا نه.
آنجا در ایتالیا و اکثر کشورهاى اروپایى صاحب لیگ هاى 
معتبر، مدیران باشــگاه هاى مطرح پیــش از هر اقدامى 
در فصل نقل و انتقاالت با ســرمربى تیم خود مشــورت
 مى کنند و در این بازار تنها ســتاره هاى مورد نظر او را در 
سبد خرید قرار مى دهند اما اینجا در ایران، بعضًا دیده مى 
شود که مسئوالن باشگاه پیش از استخدام سکاندار براى 
تیم فوتبال خود وارد کارزار رقابتى با ســایر همکارانشان 
براى جذب مهره هاى مطرح لیگ شده و صرفاً براى عقب 
نماندن از این قافله اقدام به جذب بازیکن مى کنند و عاقبت 

این کار هم عین روز روشن است.

آنجا در ایتالیا و در اغلب باشــگاه هاى معتبر قاره ســبز، 
قیمــت و ارزش هــر بازیکــن بــا توجه بــه کیفیت و 
توانایــى هــاى او بــاال و پاییــن مــى رود امــا اینجا 
در ســرزمین پهنــاور مــا قیمــت فوتبالیســت هــا،
 بى متر و معیار خاصى بــى محابا باال مى رود و مهمترین 
دلیل آن بازارگرمى ستاره ها(!) و رقابت نسنجیده باشگاه 

ها براى ربودن گوى سبقت از یکدیگر در جذب آنهاست.
اینجا در ایران تنها چیزى که مهم اســت صید شاه ماهى 
و انفجار بمب و مســائلى از این دست اســت، بى توجه 
به اینکه که ســال ها پیش به ندرت پیش آمده شــاهد 
درخشــش این شــاه ماهى هاى گرانقیمت و بمب هاى 
بى خاصیت در تیم هاى خود باشــیم؛ امــا در لیگ هاى 
معتبر دنیا، مدیران باشگاه هاى حرفه اى مانند میالنى ها 
علیرغم میل شدید به جذب ستاره اى تأثیرگذار چون پسر 
بوشهرى فوتبال ما، حاضر نیستند براى خرید او ولخرجى

کنند.
از همــه مهمتر اینکــه آنجــا در پورتو، در میــالن و در 
باشــگاه هاى همرده آنها این سران باشگاه ها هستند که 
روى بازیکنان خود نرخ مى گذارند و براى خرید و فروش 
آنها با سایر تیم ها با هم معامله مى کنند ولى اینجا در ایران 
شخص بازیکن و مدیربرنامه اوست که قیمت بازیکن را 
تعیین و براى نقل و انتقاالتش مزایــده برگزار مى کند و 
عجیب تر آنکه گاهى دیده مى شود فوتبالیستى با باشگاهى 
به تفاهم مى رسد  و قرارداد امضا مى کند اما ناگهان در قبال 

دریافت مبلغ بیشتر راهى تیم دیگرى مى شود.  
اینهــا همــه شــمه اى از تفاوت هــاى باشــگاه هاى
 حرفه اى(!) کشور ما با باشگاه هاى حرفه اى مانند میالن 
اســت و اال بین حرفه اى بودن ما و آنهــا تفاوت از زمین

 تا آسمان است.

به بهانه عالقه «با حساب و کتاب» میالنى ها به طارمى

ما حرفه اى هستیم، آنها هم 
حرفه اى هستند!

01

سرمربى سپاهان در مصاحبه با رسانه پرتغالى از کرى خوانى سرمربى استقالل 
پرده برداشت.

ژوزه مورایس سرمربى سپاهان در لیگ ایران با رویارویى با استقالل کارش را 
آغاز خواهد کرد که این یک تقابل پرتغالى در ایران است چون ریکاردو ساپینتو 

روى نیمکت رقیب قرار دارد.
در این زمینه مورایس گفت: «به طور اتفاقى ساپینتو را در رستورانى در ترکیه 

مالقات کردم و او به من گفت: «در بازى اول جنگ خواهد بود».
مورایس ادامه داد که از حضورش در ایران بسیار راضى است. او مى گوید: 
در ابتدا مایل نبودم به ایران بیایم چون  این کشور را نمى شناختم، مطمئن 

نبودم. اما براى دیدار رفتم و از آنچه دیدم و احساس کردم بدم نیامد.
دســتیار ســابق مورینتیو عنوان کرد: من در اصفهان، پایتخت سابق 
ایران هستم. االن پایتخت ایران شــهر تهران است. اصفهان دومین 
شهر بزرگ ایران اســت ولى دو برابر لیســبون جمعیت دارد. شهرى 
بزرگ با ترافیک زیاد اســت. ولى اصفهان شــهرى زیبا و سرســبز 
است. یک طرف خیابان هایش درخت اســت و طرف دیگر معمارى 

سنتى است.
این مربى همچنین از کیفیت بازیکنان ســپاهان شــگفت زده شد و 
گفت: اینجا بازیکنان با کیفیت زیادى داریم، از نظر فنى پیشــرفته و 
از نظر فرهنگ تاکتیکى به راحتى یاد مى گیرند. آنها کنجکاو هستند 
و با وجــود کمبودهایى که دارنــد، توانایى یادگیــرى باالیى دارند. 
البته مردم ایران از فوتبال بســیار هیجان زده هستند. آنها با فوتبال 

 زندگى مى کنند.

روایت سرمربى سپاهان
 از ُکرى خوانى ساپینتو

تارتار در مسیر تیمسازى 
دوباره با ذوب آهن

س 
ن 
ى 
گ 
 ز 

ر 
 تا 
ن 
ر 
ه 
را 

سرمربى سپاهان در مصاحبه
پرده برداشت.

ژوزه مورایس سرمربى سپ
آغاز خواهد کرد که این یک
روى نیمکت رقیب قرار
در این زمینه مورایس گ
مالقات کردم و او بهم
مورایس ادامه داد که
در ابتدا مایل نبودم به
نبودم. اما براى دیدا
دســتیار ســابقم
ایران هستم. االن
ا بزرگ ایران شهر
بزرگ با ترافیک ز
است. یک طرف خ

سنتى است.
این مربى همچنین
گفت: اینجا بازیکن
از نظر فرهنگ تاک
و با وجــود کمبو
البته مردم ایران
 زندگى مى کنند

روایت سرم
 از ُکرى خو

ذوب آهن پس از اینکه چند بازیکن خود را از دســت داد، حاال در مسیر ساخت دوباره 
فرم تیمى قرار دارد.

ذوب آهن فصل گذشته را در جایگاه هفتم به پایان رساند که این رتبه از دو جهت اهمیت 
زیادى براى سبزپوشان اصفهانى داشت؛ از یک سو به دو سال قرارگیرى این تیم در 
بین تیم هاى پایین جدول خاتمه داد و از سوى دیگر ذوب آهن را باالتر از تمام تیم هاى 

با بودجه متوسط قرار داد.
در حالى که انتظار مى رفت ذوب آهن براى فصل جدید با شرایط بهترى آماده شود اما 
نقل و انتقاالت گاندوها با جدایى محمد خدابنده لو ستاره خط میانى آغاز و در ادامه 

شوك بعدى هم به این تیم وارد شد: جدایى نابهنگام سینا اسدبیگى.
این دو بازیکن، هافبک هاى مهم ترکیب ذوب آهن بودند که نمایش درخشانى 
را در لیگ بیست و یکم ایفا کردند و نقشى پررنگ در موفقیت تیم مهدى تارتار 
داشتند. اگرچه سرمربى ذوب آهن تا حدى خود را آماده جدایى خدابنده لو کرده بود 

اما انتقال اسدبیگى باوجود داشتن قرارداد، برایش قابل پیش بینى نبود.
اگرچه باشگاه ذوب آهن به دنبال محکومیت پرسپولیس و اسدبیگى در کمیته تعیین 
وضعیت است اما چالش تارتار براى فصل جدید دوباره ساختن تیمى خواهد بود که در 

خط میانى و هجومى تغییرات زیادى داشته است.
او این چالش را فصل گذشته هم پشت سر گذاشــت و پس از نوسان در بازى هاى 

نخست، تیمى را روانه میدان کرد که هواداران را بسیار راضى کرده بود. 
حاال براى فصل جدید و باتوجه به قرعه دشوار، کادرفنى ذوب آهن در انتظار حمایت 
و پشتیبانى از سوى باشگاه و هواداران است تا دوباره تیمى رقابتى ساخته شود؛ تیمى 
که اگرچه از هفته اول براى کسب نتایج مطلوب پاى به میدان خواهد گذاشت اما براى 

ساخته شدن نیازمند زمان خواهد بود.

اینهــا همــه شــمه اى از تفاوت هــاى باشــگاه هاى
 حرفه اى(!) کشور ما با باشگاه هاى حرفه اى مانند میالن 
زمین آنهــا تفاوت از اســت و اال بین حرفه اى بودن ما و

 تا آسمان است.

سازى 
هن

 در مسیر ساخت دوباره 

 رتبه از دو جهت اهمیت 
ل قرارگیرى این تیم در 
ا باالتر از تمام تیم هاى 

 بهترى آماده شود اما 
میانى آغاز و در ادامه 

یگى.
 نمایشدرخشانى

ت تیم مهدى تارتار 
خدابنده لو کرده بود 

نى نبود.
بیگى در کمیته تعیین
یمى خواهد بود که در

ز نوساندر بازى هاى
رده بود. 

ب آهن در انتظار حمایت 
ابتىساخته شود؛ تیمى

 خواهد گذاشت اما براى 

دو ملى پوش ایرانى االهلى در جریــان برترى این تیم 
مقابل ام صالل 90 دقیقه بازى کردند.

در چارچوب دیدارهاى هفته اول فصل 23-2022 لیگ 
ســتارگان قطر، تیم فوتبال االهلى در حالى که براى 
نخســتین بار محمدحســین کنعانى زادگان و شجاع 
خلیل زاده را به صورت همزمان در ترکیب داشت، مقابل 

ام صالل قرار گرفت.
االهلى که برخالف سال گذشته به جاى یک مدافع، 

دو بازیکن ایرانى در خط دفاعى خود دارد، در یک مســابقه 
که حمالت زیادى روى دروازه اش به وجود آمد، توانســت 
کلین شــیت کند و در کنار نمایش مطمئن کنعانى و شجاع، 

به سه امتیاز در شروع کارش در فصل جدید دست پیدا کند.
یاران شجاع و کنعانى در دیدار اول خود در فصل جدید لیگ 
ستارگان قطر موفق شــدند با تک گل یزن النعیمات که در 
دقیقه 82 به ثمر رسید، به پیروزى یک بر صفر خارج از خانه 

مقابل ام صالل دست پیدا کنند.

االهلى در شرایطى توانســت به این برد برسد که 25 حمله 
روى دروازه این تیم به وجود آمد که 8 توپ به چارچوب این 
تیم رسید و در کنار 9 شــوت مهاجمان ام صالل به اوت، 8 
موقعیت هم دفع شد تا نقش مدافعان ایرانى در این پیروزى 

پُررنگ باشد. 
کنعانى زادگان و خلیل زاده در این مســابقه حضور کامل در 
ترکیب االهلى مقابل ام صالل داشتند که در این بین، کنعانى 

در دقیقه 57 یک اخطار هم گرفت.

االهلى با ایرانى ها گل نخورد و ُبرد

 رسانه روسیه اى به شکســت بایرلورکوزن با درخشش 
ستاره ایرانى پرداخت.

تیم فوتبال بایرلورکوزن در جام حذفى آلمان به مصاف تیم 
دسته سومى الفسبرگ رفت و به شکل عجیبى با نتیجه 4 

بر 3 باخت و از دور رقابت ها حذف شد.
سردار آزمون ســتاره تیم ملى کشــورمان در این بازى 
درخشش خوبى داشت و در نیمه حضورش براى لورکوزن 
موفق شد دو پاس گل بدهد و بهترین بازیکن تیمش شد 
ولى در نهایت نتوانســت تیمش را از حذف شدن نجات 

دهد.
در همین رابطه سایت «turkmenportal» روسیه 
درباره ناکامى ســتاره ســابق زنیت از نجات تیم آلمانى 
نوشت: دو پاس گل سردار آزمون بایرلورکون را از حذف 

شدن از جام حذفى آلمان نجات نداد.
بایر آلمان در اولین بازى رسمى فصل 23/2022 شکست 
خورد. لورکوزن در دیدار رفت با نتیجه 3 بر 4 نتوانست تیم 

لیگ سومى آلمان «الفرسبرگ» را شکست دهد.
بــراى بایرلورکــوزن، آدام گلوشــک، چارلز 

آرانگویس و پاتریک شیک گلزنى کردند. 
سردار آزمون، مهاجم ایرانى پدو 

پاس گل در بایر انجام داد.
بایرلورکــوزن در دور اول 
رقابت هــاى بوندس لیگا 

قرار اســت در 6 آگوست به مصاف 
بورســیا دورتموند برود. آزمون 27 
ساله در 30 ژانویه 2022 از زنیت به 

بایرلورکوزن پیوست.
آزمون فصل گذشته 11 بازى براى 
این تیم آلمانى انجام داد و یک گل 
به ثمر رســاند و یک پاس گل داد. 
قرارداد ایرانى با لورکوزن تا ســال 

2027 اعتبار دارد.

روایت روس ها از شکست لورکوزن با درخشش سردار عملکرد خوب صیادمنش در اولین نمایش فصل

کامل در زادگان و خلیل زاده در این مســابقه حضور
 االهلى مقابلام صالل داشتند که در اینبین، کنعانى

7ه 57 یک اخطار هم گرفت.

رسبرگ» را شکست دهد.
، آدام گلوشــک، چارلز 

یک گلزنى کردند. 
یرانى پدو

داد.
ول 
یگا 

تبه مصاف 
7د. آزمون27

2 از زنیت به 

1 بازى براى
اد و یک گل 
اس گل داد. 
ن تا ســال 

رخشش سردار
مهاجم ملى پــوش ایرانى 
هال سیتى در اولین نمایش 
خود در فصل جدید چمپیون 

شیپ عملکرد خوبى داشت.
تیم فوتبال هال سیتى در اولین 
بازى خود از مسابقات این 
فصل چمپیون شیپ به 

مصاف بریســتول 

رفت و با نتیجه 2 بر یک به پیروزى رسید.
اللهیار صیادمنش مهاجم تیم ملى کشورمان و عضو باشگاه هال 
سیتى در این بازى از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و 84 

دقیقه بازى کرد.
ستاره سابق استقالل در این فصل تغییر پست داده و با تصمیم 
سرمربى هال ســیتى به عنوان وینگر بازى کرد. مهاجم ملى 
پوش کشورمان در اولین بازى فصل خود از کناره ها نفوذهاى 
زیادى انجام داده و پاس هاى کلیــدى را براى مهاجمان تیم 

تدارك دید.
در همین زمینه آجون ایلیجالــى خبرنگار و تهیه کننده 
معروف ورزش ترکیه خالصه عملکرد صیادمنش ستاره 
سابق فنرباغچه در اولین بازى فصل مقابل بریستول سیتى 

را به نمایش گذاشت. 
صیادمنش در این بازى با حرکــت هاى انفجارى در خط حمله 
و تکل هاى عالى و توپ گیرى از رقیبان هواداران هال ســیتى 

به وجد آورد.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

عملکرد خوب صیادمنش د
مهاجم ملى پــوش ایرانى 
هال سیتى در اولین نمایش 
خود در فصل جدید چمپیون 

شیپ عملکرد خوبى داشت.
تیم فوتبال هال سیتى در اولین

بازى خود از مسابقات این 
فصل چمپیون شیپ به 

مصاف بریســتول 

رفت و با نتیجه
اللهیار صیادمنش
سیتى در این با
دقیقه بازى کر
اس ستاره سابق
سرمربى هال

پوش کشورمان
د زیادى انجام
تدارك د
در همین
معروف
سابق فنرب
را به نمایش گذ
ا صیادمنش در
و تکل هاى عال

به وجد آورد.



رئیس کمیسیون بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانى ایران در همایش 
«فرصت هاى تأمین مالى شرکت هاى دانش بنیان» در اتاق بازرگانى 
اصفهان پیشــنهاد داد، نخستین شعبه اســتانى فرابورس در اصفهان 

راه اندازى شود. 
به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهــان، مجتبى کاروان 
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانى ایران و نایب رئیس 
کمیســیون مســئولیت هاى اجتماعى اتاق بازرگانى اصفهان در این 
همایش اظهار داشــت: اهمیت حمایت از شــرکت هاى دانش بنیان 
به عنوان یکى از موتورهاى محرکه اقتصاد بر کســى پوشیده نیست و 
نامگذارى سال 1401 به نام «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» از سوى 

مقام معظم رهبرى موید این امر است.
وى افزود: راه اندازى نخستین شعبه استانى فرابورس کشور در اصفهان 
و بررسى ویژه تأمین مالى شرکت هاى دانش بنیان استان دو پیشنهاد 
ما است و اتاق بازرگانى اصفهان آمادگى هرگونه همراهى با این اقدام 

را دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان ادامه داد: استان اصفهان 
10 هزار واحد صنعتى و 674 شــرکت دانش بنیــان دارد، اما تنها پنج 
شرکت دانش بنیان موفق به تأمین مالى از طریق فرابورس شده اند که به 
نظر مى رسد با استقرار نمایندگى فرابورس در اصفهان این روند تسهیل 
شود. شرکت هاى زیادى در اصفهان شرایط ورود به بورس و فرابورس 
را دارند و ایجاد این نمایندگى مى تواند به آشــنایى فعاالن اقتصادى و 

آموزش و فرهنگ سازى در این زمینه نیز کمک کند.

لزوم تسهیل ورود شرکت ها به بازار سرمایه
غالمرضا اخوان فریــد، رئیس کمیســیون توســعه و بهبود محیط 
کســب وکار اتاق بازرگانى اصفهان نیز با ابراز امیدوارى براى تسهیل 
ورود شــرکت هاى تولیدى و شــرکت هاى دانش بنیــان به بورس و 
فرابورس گفت: دشوار شدن ورود به بورس و فرابورس نسبت به گذشته 
باعث شده برخى شرکت ها بر سر دوراهى قرار گیرند و از اینکه مزایاى 

ورود به بازار سرمایه از مضرات آن بیشتر باشد مطمئن نیستند.

ورود به بازار ســرمایه ضامن امنیــت فعالیت هاى 
اقتصادى است

همچنین میثم فدایى، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران با بیان اینکه 
شرکت ها نباید پذیرش در بورس را صرفًا در کسب منافع مادى خالصه 
کنند؛ اظهار داشت: بسیارى از شــرکت هاى بزرگ کشور اگر در بازار 
سرمایه حضور نداشــتند از تبعات قیمت گذارى دستورى بسیار متضرر 
مى شدند؛ بنابراین ورود به بازار سرمایه تضمین کننده امنیت هر فعالیت 
اقتصادى اســت به شــرطى که فعاالن اقتصادى صرفًا به سود و زیان 

بورس نگاه نکنند.

وى با اشاره به حمایت از شــرکت هاى دانش بنیان با استفاده از انواع 
ابزارهاى تأمین مالى در بازار سرمایه افزود: البته صندوق هاى VC و 
PE در تزریق منابع به شرکت هاى دانش بنیان خوب عمل نکرده اند. 
نبود فرصت هاى تأمین مالى براى شــرکت هاى دانش بنیان یکى از 
چالش هاى مهم این صندوق ها اســت و شــرکت هاى خوبى به آنها 

معرفى نشده است.

فدایى با اشاره به عرضه شرکت تپسى در فرابورس به عنوان نخستین 
شرکت دانش بنیانى که در بازار ســرمایه پذیرش شده، از عرضه چند 

شرکت دانش بنیان دیگر در آینده نزدیک خبر داد.

اصفهان در رتبه دوم تعداد شرکت هاى حاضر در بازار 
سرمایه

در ادامه حجت اسماعیل زاده، معاون پذیرش فرابورس ایران بیان کرد: 
توزیع ثروت موجب ایجاد امنیت و انباشت ثروت موجب تهدید امنیت 

مى شود و بازار سرمایه مکانیزمى براى توزیع ثروت است.
وى با اشاره به حضور حدود 500 شرکت در مجموعه بازار سرمایه کشور 
افزود: اصفهان با 53 شرکت پس از تهران بیشترین شرکت را در بازار 
سرمایه دارد که به همان نسبت موجب جذب سرمایه و توسعه این استان 
مى شود. بنابراین شرکت هاى متقاضى ورود به بازار سرمایه باید ضمن 
شناخت و ارزیابى این بازار در نهایت مختصات آن را بپذیرند، چون بازار 

سرمایه در کنار منافع خود محدودیت هایى نیز دارد.
اســماعیل زاده گفت: رفع چالش هایى مانند ارزشــیابى دارایى هاى 
نامشهود شرکت هاى دانش بنیان فرآیند پذیرش آنها را تسهیل کرده 
اســت. البته هم اکنون 49 شــرکت دانش بنیان در بازار سرمایه کشور 
وجود دارد که امیدواریم ســهم اندك چهار شرکتى استان اصفهان در 

آینده افزایش یابد.
معاون پذیرش فرابورس ایران در ادامه فرآیند و انواع ابزارهاى تأمین 

مالى شرکت هاى دانش بنیان در بازار سرمایه را تشریح کرد.

اهمیت تأمین مالى شرکت هاى دانش بنیان
روح ا... میرزاامیرى، مدیر امور کمیسیون هاى اتاق بازرگانى اصفهان و 
دبیر منطقه ویژه علم و فناورى اســتان نیز گفت: از اواخر سال گذشته 
دغدغه ایجاد تحرك بیشتر در اقتصاد فناورى و نوآورى استان از سوى 
مدیران و فعاالن این بخش مطرح و برنامه جدیدى براى منطقه ویژه 

علم و فناورى استان از سوى استاندار اصفهان تنظیم شد که گام نخست 
آن، تغییر رویکرد از کاالى دانش بنیان به اقتصاد دانش بنیان مبتنى بر 

فناورى و نوآورى بود.
وى «علمى، تحقیقاتى»، «فناورى»، «نوآورى، خالقیت»، «تولیدى، 
صنعتى»، «تجارت داخلى و خارجى» و «تأمین مالى و سرمایه گذارى» 
را 6 اکوسیستم مرتبط با اقتصادى مبتنى بر فناورى و نوآورى دانست و 
افزود: این اکوسیستم ها در استان به طور متوازن رشد نکرده اند. در این 
میان اکوسیستم تأمین مالى و سرمایه گذارى کمترین رشد را داشته که 

تالش متولیان و فعاالن حوزه اقتصاد دانش بنیان را مى طلبد.

درخواست از فعاالن اقتصادى
على ســامانى فرد، دبیر کمیته بورس کمیســیون بازار پول و سرمایه 
اتاق بازرگانى ایران نیز بیان کرد: در این کمیســیون تعامالت خوبى با 
مجموعه بازار سرمایه برقرار و مقرر شد نماینده اى از این کمیسیون عضو 
کارگروه تأمین مالى سازمان بورس باشد؛ بنابراین شرایط ارائه مستقیم 
پیشنهادات بخش خصوصى به مجموعه بورس و فرابورس فراهم است 
و از فعاالن اقتصادى درخواست مى کنم پیشنهادات کاربردى خود را با 

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانى ایران مطرح کنند.
در ادامه به پرســش هاى حاضــران درباره فرصت هــاى تأمین مالى 

شرکت هاى دانش بنیان در بازار سرمایه پاسخ داده شد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

از واجبات قطعى خدا در قرآن حکیم که بر آن پاداش و کیفر مى دهد و بابت 
آن خشنود مى شود یا خشم مى گیرد، این است که اگر انسان یکى از صفات 
ناپسند را داشته باشد و بدون توبه خدا را مالقات کند، هرچند خود را به 
زحمت اندازد، یا عملش را خالص کند فایده اى نخواهد داشت و آن صفات 
ناپسند اینکه شــریکى براى خداوند در عبادات واجب برگزیند، یا خشم 
خویش را با کشتن بى گناهى فرو نشاند یا بر بى گناهى بخاطر کارى که 

موال على (ع)دیگرى انجام داده عیب جویى کند.
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بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسات 
مجامع عمومى فوق العاده و  عادى  بطور فوق العاده که به ترتیب در    ساعات8 و  10 
صبح   مورخ  24   /    05  /  1401  در محل  اصفهان  خیابان اشراق کوچه شهردارى 
کوچه اتحاد 5 پالك30 طبقه اول واحد 2 کدپســتى 8193615437 تشکیل 

مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت8

اصالح ماده 33 اساسنامه 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده ساعت 10 

انتخاب مدیران بازرس روزنامه و تصویب تراز 
هیأت مدیره

آگهى دعوت مجامع عمومى عادى بطور فوق العاده و مجمع عمومى 
فوق العاده  شرکت   صنعت گستر نخستین سپاهان سهامى خاص  به 

شماره ثبت13637  وشناسه ملى  10260346514        

دستگاه مزایده گزار: شهردارى مبارکه
شهرداري مبارکه در نظر دارد طبق مجوز شماره 01/466 مورخ 1401/04/29 شوراي اسالمی شهر مبارکه نسبت به فروش خودروهاي سبک و 

سنگین با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح و شرایط زیر اقدام نماید :

محمد مهدى احمدى -شهردار مبارکه

آگهى مزایده عمومى چاپ اولچاپ اول

شرایط شرکت در مزایده:
1- شرکت کنندگان مزایده می بایستی مبالغ سپرده شرکت در مزایده هر دستگاه خودرو را بصورت نقد بحساب سیباى 0105193396003  بنام 

شهردارى واریز و یا ضمانتنامه بانکی معتبر تهیه نمایند .
2- شرکت کنندگان بایستى رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.

3- محل دریافت اسناد مزایده : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت "ستاد"
4- مهلت دریافت اسناد  : در ساعات ادارى از تاریخ درج آگهی و درج در سامانه ستاد تا روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 خواهد بود .

5- مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشنهادات : مزایده گران بایستی پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 
1401/06/03 در سامانه ستاد بارگذارى نموده و اصل ضمانتنامه بانکى خود را به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى تحویل نماید .

6- پیشنهادات  مزایده از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، قلم خوردگى ،عیب و نقص و قلم خوردگى نداشته باشد.
7- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات ارسالى مختار مى باشد و به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ،فاقد سپرده،مشروط و کمتر از قیمت پایه اعالم 

شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- زمان بازگشایى پیشنهادات : ساعت 13:30 بعدازظهر روز شنبه مورخ 1401/06/05  با حضور  اعضاى کمیسیون معامالت  در  محل ساختمان 

شهرداري
9- زمان و مکان بازید از خودروها : در ساعات اداري از ساعت 8 صبح لغایت 16 در محل مبارکه – بلوار خیام – جنب شرکت پگاه – تعمیرگاه 

مرکزى واحد نقلیه شهردارى مبارکه 
10- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند. چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى ظرف 
مدت هفت روز نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید ؛ در این صورت ضمن عدم پذیرش هیچگونه عذر و بهانه اي ، سپرده وي بنفع شهردارى ضبط 

گردیده و شهرداري  با نفرات بعدي قرارداد منعقد می نماید .
موازین  قانونی مالیات  بر  ارزش  افزوده  بر  این  مزایده  مصداق  دارد .

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)قیمت پایه کارشناسی (ریال)نوع سوختوضعیت ظاهريوضعیت فنیمدل تعداد (دستگاه)نوع سیستم و تیپ و رنگ

550/000/00027/500/000بنزینفرسودهنیاز به تعمیر کامل دارد11386پژو پارس ELX  خاکسترى – آبى متالیک

300/000/00015/000/000بنزینفرسودهفرسوده11369نیسان کمپرسى آبى آسمانى

2/900/000/000145/000/000گازوئیلنیاز به مرمت داردنیاز به تعمیر دارد11384مینى بوس هیونداى کروز سفید – روغنى

6/500/000/000325/000/000گازوئیلسالمسالم11389مینى بوس هیونداى کروز سفید – روغنى

400/000/00020/000/000بنزیننیاز به تعمیر داردنیاز به تعمیر دارد11370وانت مزدا 1600 فیروزه اى - متالیک

380/000/00019/000/000بنزیننیاز به تعمیر داردنیاز به تعمیر دارد11369وانت مزدا 1600   آبى - متالیک

150/000/0007/500/000بنزینفرسودهفرسوده11370سوارى رنو

700/000/00035/000/000بنزیننیاز به مرمت داردسالم11382پژو پارس              نوك مدادى - متالیک

200/000/00010/000/000ـــفرسودهغیر قابل استفادهــ1جرثقیل لیالند

.م.الف:    1359925

شهردارى خمینى شــهر در نظر دارد نســبت به خرید و بهره بردارى از اتوبوس شهرى با 
مشارکت بخش خصوصى از طریق آگهى اقدام نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد آگهى فراخوان مى توانند تا روز شنبه 1401/5/15 به دفتر امور سرمایه گذارى 

شهردارى خمینى شهر مراجعه نمایند. تلفن تماس: 33646101-3

    آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار 

م. الف: 1356731على اصغر حاج حیدرى  ـ شهردار خمینى شهر 

چاپ دومچاپ دوم

در همایش اتاق بازرگانى اصفهان مطرح شد؛

پیشنهاد راه اندازى نخستین شعبه استانى 
فرابورس کشور در اصفهان


